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Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää lukion ruotsin kielen opettajien mielipiteitä, asenteita ja 
kokemuksia suullisesta kurssista Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) sekä suullisen kielitaidon 
harjoittamisesta. Lisäksi tutkimus selvitti, mitä mieltä opettajat ovat tämän hetkisistä 
oppimisnäkemyksistä suullisen kielitaidon harjoittamisen näkökulmasta.  

Aineistonkeruu suoritettiin kyselylomakkeilla, jotka sisälsivät sekä strukturoituja että avoimia 
kysymyksiä. Strukturoidut kysymykset analysoitiin kvantitatiivisesti ja avoimet kysymykset 
kvalitatiivisesti. Kyselyyn osallistui yhteensä 76 ruotsin kielen opettajaa. 

Hypoteesina oli, että useimmat opettajat suhtautuvat kurssiin positiivisesti ja kokevat sen 
hyödyllisenä oppilaille, huolimatta siitä, että se todennäköisesti lisää heidän omaa työmääränsä. 
Tulosten perusteella voi todeta, että jokainen tutkimukseen osallistunut opettaja pitää suullisen 
kielitaidon harjoittamista tärkeänä osana kielen oppimista, vaikka ajanpuutteen vuoksi heillä ei ole 
aina aikaa teettää suullisia harjoituksia. Suulliseen kurssiin he suhtautuvat myönteisesti. Kurssi on 
heille itselleen haaste sinänsä, mutta oppilaille hyödyllinen. Kurssin myötä opettajat oivalsivat, 
kuinka paljon lisää suullista harjoitusta oppilaat tarvitsisivat. Oppilaiden peruskielitaitoa he pitävät 
melko heikkona. Haasteellisena he kokevat esimerkiksi mielenkiintoisen kurssimateriaalin etsimisen 
sekä suullisen kielitaidon arvioimisen.  

Tutkimuksen perusteella moni opettajista haluaa painottaa opetuksessaan tämän päivän 
oppimisnäkemyksiä, kuten esimerkiksi yhteistoiminnallista oppimista ja konstruktiivista 
oppimisnäkemystä, koska kyseiset oppimisnäkemykset tukevat hyvin kommunikatiivista oppimista.  
Useimmat opettajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että kommunikatiivinen kielen oppiminen ja 
kielioppipainotteinen ylioppilaskoe ovat ristiriidassa keskenään. Ratkaisuksi he ehdottaisivat 
esimerkiksi yhtä lisäkurssia tai ylioppilaskokeen muuttamista kommunikatiivisemmaksi.  
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1 INLEDNING 

Under mina skolår koncentrerade man sig nästan bara på grammatik och skriftlig 

kommunikation på svenska. Lärarna poängterade varken uttal eller muntlig kommunikation. 

Det fanns nästan inga muntliga övningar på svenska på lektionerna. När jag började studera 

vid Jyväskylä universitet mötte jag svårigheter med muntlig kommunikation och uttal. Detta 

är en av orsakerna till att jag blev intresserad av ämnet som gäller övning av muntlig 

språkfärdighet.  

Nuförtiden uppskattar man mycket mer muntlig kommunikation såväl i den grundläggande 

utbildningen som i gymnasiet. Jag observerade det också när vi blivande svensklärare 

utbildades på Normaalikoulu eftersom muntlig övning betonades hela tiden där.  Nu har sedan 

1.8.2010 t.o.m. läroplanen för gymnasiet ändrats på det sättet att en frivillig muntlig kurs har 

blivit en obligatorisk del av kursutbudet i gymnasier och muntlig språkfärdighet borde också 

testas då. Den fördjupande kursen heter Tala och förstå bättre. Man har ännu inte undersökt 

lärarnas åsikter om denna kurs så jag vill studera detta aktuella ämne eftersom jag anser att 

speciellt svensklärarna samt utbildarna kommer att utnyttja av denna undersökning i 

framtiden.   

Syftet med min undersökning är att undersöka hurdana åsikter, attityder och erfarenheter 

gymnasiets svensklärare i Finland har av den muntliga kursen Tala och förstå bättre (RUB6) 

samt övning av muntlig språkfärdighet. Vidare vill jag också studera hurdana åsikter dessa 

lärare har om dagens inlärningssyner vad gäller undervisning i muntlig språkfärdighet. Jag 

inleder med att i kapitel 2 definiera uttrycken tal, samtal och muntlig kommunikation samt att 

berätta om rädslan för att kommunicera på främmande språk. I kapitel 3 diskuterar jag 

bedömning av muntlig språkfärdighet. I kapitel 4 ger jag läsaren information om läroplanen i 

svenska för den grundläggande utbildningen samt gymnasiet och speciellt koncentrerar jag 

mig på ändringen av lärokursen vad gäller den muntliga kursen Tala och förstå bättre (RUB6) 

som också presenteras. 

I kapitel 5 studerar jag nutidens inlärningssyner som är kooperativ inlärning, konstruktivistisk 

inlärningssyn, kognitiv-konstruktivistisk inlärningssyn samt sociokonstruktivism eftersom jag 

anser att dessa syner går hand i hand med kommunikativ muntlig övning och har en stor roll i 

undervisningen samt i inlärningen. I kapitel 6 berättar jag om materialet och metoden som jag 
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har använt. Själva resultaten och analysen presenteras i kapitel 7. I det sista kapitlet följer en 

diskussion och sammanfattning av hela avhandlingen.  

Jag antar att flera lärare anser att de inte har tillräckligt med tid att öva muntlig språkfärdighet 

med eleverna eftersom det finns så mycket annat undervisningsstoff såsom olika texter och 

grammatikregler som de måste gå igenom och dessutom spelar den grammatikbetonade 

studentexamen en så stor roll genom hela gymnasieutbildningen. Därför antar jag att 

majoriteten av dem tycker att den muntliga kursen är en bra ändring i kursutbudet trots att det 

också kräver mer tid och arbete för att utbilda sig för. Men en annan fråga är om de har fått 

tillräckligt med ny information om kursen eller inte. Jag antar också att en del av lärarna anser 

att det är mycket arbetskrävande att undervisa den nya kursen och planera på nytt innehållet i 

andra fördjupande kurser också och det är möjligt att alla inte tycker om sådana ändringar i 

sitt arbete. På grund av min egen erfarenhet antar jag att ett problem med muntlig övning och 

kursen är att det finns få elever som vill ta del i den eftersom flera av dem kan vara rädda för 

att tala på främmande språk. Men i alla fall tror jag att största delen av lärare anser att det är 

bra för eleverna att de nu får en möjlighet att öva sin muntliga språkfärdighet under hela 

kursen. 
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2 OM MUNTLIG KOMMUNIKATION 

För att man kan undervisa, lära sig och förstå kommunikativ muntlig övning är det först 

viktigt att definiera termerna talat språk och muntlig kommunikation. Jag anser att det ibland 

kan vara svårt att separera talat språk från skriftspråk och veta de mest signifikanta 

skillnaderna mellan dem. Jag tror att lärarna själva för ofta använder skriftspråk i sitt 

klassrumstal och därför glöms det äkta talspråket bort som inte behöver vara så formellt.  

 

2.1 Tal  

Såväl inom språkforskning som i språkinlärning har man länge koncentrerat sig mer på 

skrivet språk än talat språk. Det är vanligt att man måste t.ex. lära och öva talat språk med 

hjälp av skrivet språk. Därför är det viktigt att hålla isär dessa två termer. (Tiittula 1993, 63.) 

Jag koncentrerar mig i denna teoridel på drag som är karakteristiska för talat språk och som 

jag anser spela en viktig roll när det är fråga om produktionen av tal på främmande språk. 

Talat språk är den formen av språket som sägs högt och mottas auditivt. Det är dynamiskt och 

skapas i realtid. (Tiittula 1992, 11,17.) Orden är kortare och satserna är mer komplexa till sin 

struktur än i skrivet språk. (Tiittula 1993, 72.) Ett av de viktigaste dragen i talet är 

intonationen som kan gälla ord, fraser, eller hela samtalet. I några språk spelar partiklar 

samma roll som intonationen. Med intonation skiljer man t.ex. påståendet från frågan och 

därför är den också speciellt viktig när det är fråga om den tvärkulturella kommunikationen. 

Lärarna borde också betona intonationen i språkundervisningen så att eleverna skulle öva uttal 

samt autentiska och naturliga talsituationer . (Tiittula 1992, 22-23.)  

När det är fråga om tal betyder termerna korrekthet och flyt inte samma sak. En person som 

talar flytande kan trots det göra språkfel medan en korrekttalande person kan tala icke-

flytande. När man producerar tal måste man också ha en någon uppfattning om vilket slags 

samtal det är fråga om, om det är t.ex. ett vardagligt samtal eller en mer formell diskussion. 

(Tiittula 1992, 25-27.) 

Typiskt för talet är att det går stegvis i olika samtalsperioder, det består alltså av såväl 

flytande som icke-flytande samtalsperioder. Det sägs att ögonkontakten kan berätta hur 
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mycket kapacitet produktionen av tal kräver. Om man t.ex. tittar bort eller kommunicerar mer 

non-verbalt än verbalt kan det betyda att man har svårigheter att producera tal, liksom det ofta 

är när språket i fråga inte är samtalspartnerns modersmål. I regel behöver ett naturligt tal inte 

planeras på förhand, men när der är fråga om ett främmande språk måste man ha något slags 

plan hur man ska uttrycka sig muntligt. (Tiittula 1992, 25-27) 

Talförståelse är en dynamisk och aktiv tolkningsprocess. Åhörare konstruerar tal och bildar 

sig en mental uppfattning om det. Normalt bearbetar man informationen från större till mindre 

enheter (top-down) men när samtalspartner talar på främmande språk bearbetar man den från 

mindre till större enheter (bottom-up). Bakgrundsinformationen såsom kultur kan påverka 

tolkningen av talet. (Tiittula 1992, 30-32) 

 

2.2 Samtal 

Jag vill ge generell information om diskussion eftersom bl.a. den nya muntliga kursen ingår 

olika samtal mellan eleverna. Samtalet är den mest typiska situationen där man använder talat 

språk. Speciellt i samband med språkundervisningen är det nyttigt att lägga märke till några 

särdrag hos det. Det är en interaktiv situation där åhöraren inte är passiv. En viktig del av 

samtal är att en samtalsdeltagare ger respons och deltar aktivt i samtalet antingen nonverbalt 

eller verbalt. T.ex. en nickning eller en skakning på huvudet är nonverbal respons. (Tiittula 

1993, 74-75). Medan verbal respons är t.ex. att säga småord såsom just det, säkert, jaha, så 

trevligt, säkert, fint i en svensk diskussion. (Sigurd 1991, 17). När man talar ett främmande 

språk är det viktigt att kunna delta aktivt i diskussionen med olika responsuttryck och använda 

dem på rätt plats. (Tiittula 1992, 116.) 

Ifyllnader är också ett sätt att uttrycka aktivt lyssnarskap och förhöjt engagemang. Om en 

samtalsdeltagare talar om en händelse som någon annan varit med om, kan den andra eleven 

delta med ifyllnader. Två vanliga typer i ett vardagligt samtal är t.ex. ifyllnader som 

förekommer i samband med ordsökande eller pauser i talarens tur och ifyllnader som är 

spontana. (Green-Vänttinen 1998, 74-79.) Man kan t.ex. föreställa sig en klassrumssituation 

där två elever diskuterar på svenska och den ena av dem försöker producera det rätta ordet i 

sitt tal och den andra fyller hans eller hennes mening med en ifyllnad alltså med något ord. 
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När det är fråga om spontana ifyllnader finns det inte ordsökande eller pauser i elevens tal 

utan samtalspartnern deltar spontant i talarens tal.   

 Med hjälp av åhörarens respons, ifyllnader, olika gester och blickar kan talaren precisera eller 

sammanfatta sitt tal och veta om åhöraren har förstått eller inte. Om man inte ger respons i 

samtalet på främmande språk kan det verka att man inte har tillräckligt med språkfärdighet. 

Därför är det också viktigt för språklärare att lära hur man kan vara en bra åhörare. (Tiittula 

1993, 74-75.) 

 

2.3 Muntlig kommunikation 

Jag anser att detta avsnitt är ett av viktigaste i denna undersökning eftersom det just är 

muntlig kommunikation som jag anser ha en allt viktigare roll i språkundervisning och – 

inlärning. Nuförtiden är också den internationella kommunikationen huvudsakligen muntlig. I 

arbetslivet tar man kontakt personligen eller per telefon och när man använder olika 

kommunikationsmedel (telefax och e-post) är kommunikationen som en vanlig talsituation, 

vilket påverkar också språkbruket. Man behöver muntlig språkfärdighet i arbetslivet och 

samhället kräver att alla personer ska klara sig i olika talsituationer och delta i muntlig 

kommunikation därför att internationaliseringen har ökat mycket. Det är viktigt att eleverna 

ska lära sig att uttrycka det som situationen kräver, bidra till att diskussionen förs framåt och 

vara toleranta mot olika talare och deras sätt att kommunicera för att de senare kan utnyttja 

sina kommunikationsfärdigheter på sina arbetsplatser. (Salo-Lee 1991, 1, Oker-Blom 2002, 7-

12.)  Jag antar att det i den nya muntliga kursen finns flera muntliga kommunikationsövningar 

som utvecklar ovannämnda kunskaper.  Jag vill också betona Lehtonens (1990, 41) åsikt att 

eftersom det finns språkliga svårigheter i tvärkulturellt samarbete hoppas man att 

språkundervisningen framhäver också de kommunikativa färdigheter som behövs i 

interpersonella – och internordiska kontakter.  

När man studerar muntlig språkfärdighet spelar kommunikationen en mycket viktig roll. 

(Harjanne 2003 b, 120). Ett av dagens modeord, kommunikation, har flera olika betydelser 

beroende på sammanhanget. Ordets grundbetydelse är att göra informationen gemensam för 

de människor som kommunicerar med varandra. Den kan också betraktas som ett sätt att 
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utrycka sig med hjälp av tal och tystnad, kontakter och undvikande av kontakter i de 

mångfacetterade sociala nätverk som vi lever i. Att tiga är också kommunikation. Man kan 

t.ex. tiga eftersom man inte känner till de ord och begrepp som man behöver. (Lehtonen 1990, 

40-41.)  Att förstå och producera tal är båda muntlig kommunikation. (Faerch och Kasper 

1983, 50-52). Också sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation. 

(Säljö 2000, 22). Det är helt enkelt inte möjligt att låta bli att kommunicera. (Lehtonen 1990, 

40).  

Yli-Renko (1993, 106) skriver om viktiga kommunikationsstrategier genom muntlig 

kommunikation. De är bl.a. att inleda ett inlägg, be om och behålla ordet, avbryta 

samtalspartnern, yttra sig, ge respons, fylla i pauser och korrigera talet. Jag anser att de 

ovannämnda strategierna är alla sådana kunskaper som man måste öva muntligt på 

främmande språk. Muntlig kommunikation kan inte vara naturligt och autentiskt om man inte 

kan dessa strategier eftersom dess övning står i motsats till mekanisk övning som i allmänhet 

betyder ord- och grammatikövningar. (Harjanne 2004). På grund av tanken att muntlig 

kommunikation är viktigast när det är fråga om kommunikationen mellan människorna har 

man börjat tala om kommunikativ språkinlärning. Därför måste man lära sig främmande språk 

så att tyngdpunkten ligger på muntlig kommunikation. Det har kritiserats t.ex. att muntliga 

övningar i arbetsböckerna är skrivna dialoger eller exempel på de vanligaste talsituationerna, 

trots att målet är kommunikationen. (Kaikkonen & Kohonen 1998.) 

Enligt Salo-Lee (1991, 14) bedömer språklärarna ofta elevernas muntliga språkfärdighet på 

samma sätt som skriftliga. Lärarna korrigerar oftast bara fel, men muntlig språkfärdighet kan 

inte utvecklas fullständigt om språkdräkten betonas för mycket. Lärarna och eleverna talar 

ofta med fullständiga satser i klassrummet och det saknas pragmatiska uttryck och typiska 

drag för talad diskurs såväl i samtalet mellan lärare och elever som också i 

inlärningsmaterialet. Det finns sällan långa dialoger på främmande språk i klassrumstal. Det 

är en orsak till att eleverna har svårigheter att delta i diskussionen spontant eller reagera på 

samtalspartnerns svar. Faktum är att eleverna ofta inser först i de naturliga och 

kommunikativa situationerna utanför skolan vad muntlig kommunikation i verkligheten är. 

(Salo-Lee 1991, 15,18.) 
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2.4 Rädslan för att kommunicera på främmande språk 

Många elever är rädda för att tala svenska eller andra främmande språk i skolan. Det är typiskt 

att när eleverna måste öva muntligt i små grupper pratar de tyst på finska eller tiger senast då 

när läraren kommer och lyssnar på dem. Av min egen erfarenhet var det en generande 

situation därför att jag var rädd för att tala grammatiskt alldeles fel. Men man får inte tänka på 

detta sätt utan man måste försöka tala trots att man inte vet något ord eller en 

grammatiskregel, annars kan det alltid vara svårt att lära sig tala flytande svenska. I detta 

avsnitt vill jag studera några orsaker till varför man är rädd för att tala högt ett främmande 

språk och varför man ofta tiger hellre än säger något på främmande språk i klass- och 

vardagssituationer. Dessa fenomen kan också vara orsaken till om antalet elever i den nya 

muntliga kursen inte blir högt. Därför vill jag också studera detta. Jag anser att det är viktigt 

att språklärarna vet varför eleverna kan vara för blyga för att tala svenska.  

Jag koncentrerar mig mest på rädslan för att tala svenska språket som är kärnan i min 

undersökning. Först vill jag studera om det finns skillnader i kommunikation m.a.o. olika 

ickeverbala språk t.ex. mellan Finland och Sverige. När man är medveten om sådana mönster 

kan det vara lättare att förstå de möjliga svårigheterna i samtalet med en riktig svensk person. 

Enligt Lehtonen (1990, 27, 30-33) är ett gott exempel på den tvärkulturella 

kommunikationens paradox just den svensk-finska kulturkrocken, alltså ju närmare de två 

kulturerna ligger varandra desto högre är risken att missförstå och att bli missförstådd i 

kommunikationen. Utöver de språkliga svårigheterna är det ofta svårt för en finne att med sin 

skolsvenska förstå de olika svenska varianterna. Det finns också en skillnad i distributionen 

av tiden mellan tal och tystnad mellan dessa två språk. Många finnar tycker att det är svårt för 

dem att följa med i en svensk diskussion på grund av det hastiga tempot. En svensk lyssnare 

deltar aktivt i samtalet med ovannämd mimik och ljud men en finne anser att det är oartigt att 

avbryta talaren med ett sådant beteende. Situationen kan vara pinsam för en tigande finne 

eftersom han med sitt främmande språk inte lyckas ta ordet på rätt ställe utan försenas och 

antingen bara sväljer orden eller hinner inte göra det och därför blir kanske betraktad som 

okunnig eller tafatt.  

En misslyckad kommunikationsakt, som man inte vill uppleva på nytt eftersom den har 

förorsakat negativa känslor och framkallat ängslan, är ett gott exempel på situationer som man 
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ofta vill undvika. Det kan leda till en ond cirkel; några människor kan t.ex. uppleva stark 

”rambfeber” om de tvingas använda ett främmande språk i ett samtal. (Lehtonen 1990, 39.) 

Då kan man inte tänka logiskt, hitta ord och vill helst bara försvinna. Man kan också svettas 

om händerna och hjärtat klappar. (Lehtonen 1990, 39.) Därför vill jag fortfarande betona hur 

viktigt det är att öva olika muntliga talsituationer, också autentiska i skolan.   

En finne kan tiga också därför att han är rädd för kommunikationen eller olika sociala 

situationer. En annan orsak till det kan vara att han har dåliga språkkunskaper. Vi finnar är 

ganska självkritiska vilket syns genom att vi tror att de andra skrattar åt oss om vi säger något 

fel.  Rädslan för att använda språket förekommer i själva talsituationen men också före det. 

Andra orsaker är t.ex. en dålig jagbild eller få erfarenheter, men det kan också finnas 

emotionella orsaker liksom oförmåga att använda samtalsstrategier på främmande språk.  

(Lehtonen 1994, 85, 87, 89.) Många teorier som studerar rädslan för att kommunicera påstår 

att människan tycker att talande är otrevligt och negativt. (Lehtonen 1994, 90). 

Jag som blivande svensklärare funderar på hur man får eleverna att tycka om muntliga 

övningar, tala på svenska och delta i den muntliga kursen om de är rädda för det. Enligt 

Lehtonen (1994, 91) ger en generell social effektteori information om hur man kan förändra 

rädslan till ett positivt tillstånd i inlärningen. Det händer genom att minska känslan av 

osäkerhet när man kommunicerar. Tillräckligt med muntliga övningar och analyser av olika 

talsituationer kan minska det. Lärarna måste också undvika att bestraffa för felen och däremot 

koncentrera sig på att stöda elevens lyckande. Det lönar sig inte heller att glömma påverkan 

av en positiv attityd mot språket.  
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3 BEDÖMNING AV MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET 

I detta kapitel ger jag allmänt information om bedömning av muntlig språkfärdighet. Jag anser 

att det är viktigt för språklärarna att veta om generella drag för bedömning eftersom de också 

måste kunna bedöma denna del av språkfärdigheten.  Dessutom är det nu mycket aktuellt 

eftersom muntlig språkfärdighet också bör testas i den muntliga kursen som jag undersöker. 

På bedömningen av denna kurs koncentrerar jag mig senare i avsnitt 4.3.1; där diskuteras 

kursen Tala och förstå bättre (RUB6).  

Först ger jag allmän information om bedömning, efter det redogör jag för olika sätt att 

bedöma och till sist studerar jag lite den europeiska referensramen. Man förstå kanske bättre 

grundprinciperna för bedömning av muntlig språkfärdighet efter detta kapitel, vilket är viktigt 

för att man kan skall kunna förstå lärarnas svar på frågor som gällde detta område. 

Man uppskattade inte bedömning av muntlig språkfärdighet före 1970-talet eftersom man 

ansåg att det var besvärligt och opålitligt. Men sedan insåg man att muntlig språkfärdighet är 

en viktig del av språkfärdigheten och därför behöver man ha något bedömningssätt. I dag är 

bedömningen mycket viktigt och det är obligatoriskt i alla stora internationella examina på 

engelska. (Huhta 1993, 143-144.) När man mäter språkfärdigheten i Finland mäter man oftast 

speciellt skriftlig språkfärdighet och hörförståelse men inte muntlig språkfärdighet (Pohjala 

2004, 167).                                 

Det är viktigt att en muntlig examen mäter de färdigheter som det är avsett att mäta och att 

den är tillförlitlig. När man bedömer muntlig språkfärdighet är det sällsynt att koncentrera sig 

på fel. En fördel med denna bedömning är att man jämför personens prestation med yttre 

kriterier, inte med andra personer. Uttal är ett av de vanligaste bedömningskriterierna. 

Bedömningen förbättras om det finns fler än en bedömare. (Huhta 1993, 144-150, 163, 186.) 

Lärarna borde också själva utveckla sin språkfärdighet och därför är det viktigt att de följer 

språkets utveckling och dess variation. (Pohjala 2004, 168.) 

3.1 Olika sätt att bedöma 

Sätten att bedöma muntlig språkfärdighet och betygen är en komplicerad helhet. Oftast 

bedöms muntlig språkfärdighet med betyg eftersom det är klarare för en elev, men betyget 

kan också basera sig på olika system. I allmänhet är det fråga om en holistisk bedömning när 
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personen får ett betyg. Då delas muntlig språkfärdighet inte in i olika delar. T.ex. när betyget 

är nummer ”3” eller ”bra”, handlar det om holistisk bedömning.  När språkets delar bedöms 

separat är det fråga om den analytiska bedömningen. I tabell 1 syns den mest typiska och 

enklaste bedömningsblanketten. Om bedömare t.ex. tycker att en person uttalar väldigt bra, 

markerar han det med ett kryss i kolumn fyra på bedömningsblanketten. Man tycker att den 

analytiska bedömningen gör bedömarnas arbete lättare eftersom språket betraktas i mindre 

delar. De här kategorierna är till exempel uttal, flyt och grammatik vilket syns i tabell 1. Om 

man vill få detaljerad information om språkinlärarens färdigheter, är den analytiska 

bedömningen nödvändig. Men den holistiska bedömningen berättar t.ex. hur muntlig 

språkfärdighet utvecklas i olika faser som helhet. (Huhta 1993, 146-156, 189.) 

Tabell 1 En typisk bedömningsblankett (Huhta 1993, 192) 

 1 2 3 4 

Uttal     

Flyt     

Lexikon     

 

3.2 Europeiska referensramen 

I min undersökning vill jag hela tiden betona hur viktig roll kommunikativt språkbruk och 

speciellt muntlig övning spelar i språkinlärning. Därför vill jag studera också Gemensamma 

europeiska referensramen för språk (GER) eftersom den betonar just dessa delområden i 

språket och har koncentrerat sig också på bedömning av språkfärdighet. Jag anser att den 

underlättar lärarnas arbete t.ex. i gymnasierna eftersom de nu borde lära sig att bedöma 

muntlig språkfärdighet i den frågavarande muntliga kursen. Jag hoppas att lärarna 

fördomsfritt skall utnyttja detta verk. Jag ska först ge en generell information om den och 

sedan lite vad den säger om bedömning av språkfärdighet. Om det svenskspråkiga verket 

använder jag förkortningen GER i denna undersökning. 
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Europeiska referensramen är gemensam för alla europeiska länder. Den hjälper länderna att 

utarbeta t.ex. läroplaner, läroprogram, examina och läromedel för språkinlärning samt ger 

information om de kunskaper och färdigheter som man måste tillägna sig för att kunna 

kommunicera på ett visst språk. Den tar också hänsyn till språkets kulturella kontext och 

definierar språkfärdighetsnivåer som gör möjligt att mäta de lärandes framsteg i 

inlärningsprocessen och genom hela livet. (Council of Europe 2003, 19-20, GER 2007, 1.)  

Europeiska referensramen underlättar speciellt lärarnas och utbildarnas praktiska arbete och 

dess koordinering samt bedömning av språkfärdighet. Sammanlagt består Europeiska 

referensramen av nio delar där den fjärde delen fokuserar på språkanvändning, 

språkanvändaren och språkinläraren. (Council of Europe 2003, 19-20.)  Färdighetsskalorna 

delas in i fem muntliga delar när det är fråga om talande. Till dessa färdighetsskalor hör 

allmän muntlig produktion, längre monolog som t.ex. att beskriva en upplevelse, längre 

monolog som t.ex. att föra fram argument, offentliga meddelanden samt muntlig prestation. 

(Council of Europe 2003, 92-95, GER 2007, 60.) Bilaga 1 visar noggrannare dessa allmänna 

färdighetsskalor vad gäller allmän muntlig produktion. Detta exempel på färdighetsskalorna 

illustrerar lite på vilket vis dessa skalor delas på grund av talarens språkfärdigheter.  

Det har gjorts en finsk version av nivåskalan i Europeiska referensramen. Där definieras 

gemensamma referensnivåer för att beskriva inlärarens språkfärdighet. Skalan består av sex 

nivåer varav färdigheterna på grundnivå motsvarar turistens enkla språkkunskap. Efter 

grundnivån finns en annan nivå som beskriver ett självständigt språkbruk medan den sista 

nivån beskriver ett duktigt språkbruk. Det finns också mellannivåer som underlättar 

bedömningen. (Pohjala 2004, 166, GER 2007, 16,23.)  
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4 OM LÄRÖPLAN I SVENSKA 

Jag vill studera läroplan i svenskan i denna undersökning därför att all undervisning såväl i 

den grundläggande utbildningen som i gymnasiet baserar sig på den. Speciellt spelar 

läroplanen för gymnasiet en viktig roll i min undersökning eftersom den muntliga kursen som 

jag studerar blev en obligatorisk del av den i augusti 2010. (Ändring av grunderna för 

läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003, 1) För att man kan förstå bättre 

förutsättningarna i svenska och speciellt muntlig språkfärdighet för gymnasiet är det först 

nyttigt att veta lite vad som diskuteras om det i läroplanen för grundläggande skolan.  Enligt 

Oker Blom (2002, 10) betonas i den nyaste läroplanen den muntliga kommunikationen 

starkare och konkretare än i 1994 års läroplansgrunder. 

 

4.1 Om läroplan för den grundläggande utbildningen 

Det står i den nyaste läroplanen för den grundläggande utbildningen (utkommen 16.1.2004) 

vilka de allmänna förutsättningarna för undervisningen i svenska som ett färdighets- och 

kulturämne är. Undervisningen ger eleven färdigheter för växelverkan och samarbete med den 

svenskspråkiga befolkningen och vänjer eleven vid att använda sin språkfärdighet så att han 

värdesätter tvåspråkigheten i Finland samt det nordiska levnadssättet. Det är också viktigt att 

få eleven att inse att språket som färdighetsämne och kommunikationsmedel förutsätter 

långsiktig kommunikativ träning. Syftet är att eleven ska uppnå grundläggande färdigheter i 

svenska med tyngdpunkt på muntlig interaktion samt utveckla sin interkulturella förmåga. 

(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 127, 132.) 

Läroplanen specificerar de mål som gäller B-svenska och muntlig kommunikation. Dessa är 

språkfärdighet, kulturell kompetens och kommunikationsstrategier. Vad gäller språkfärdighet 

ska eleven lära sig att redogöra för fakta om sig själv och sin närmaste krets och kommunicera 

på svenska i enkla alldagliga situationer. Kulturell kompetens betyder att eleven ska lära sig 

att i vardagssituationer kommunicera med den svenskspråkiga kulturens representanter på 

dess naturliga sätt. Med kommunikationsstrategier hänvisas det till olika strategier som 

anknyter till interaktionssituationer. Dessa är t.ex. att utnyttja respons, iaktta det egna 

språkbruket, kompensera bristfällig språkfärdighet med andra uttryck samt använda uttryck 
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som är typiska för muntlig kommunikation när man inleder och avslutar ett inlägg, ber om 

ordet, behåller ordet eller ger respons.  (Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2004, 132-133.) 

 

4.2 Om läroplan för gymnasieutbildning  

Gymnasiet gör en plan för hur undervisningen praktiskt ska ordnas under läsåret på basis av 

läroplanen. Lärarna gör studieprogram med stöd av gymnasiets läroplan och årsplanen. 

(Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 10-14.) Jag koncentrerar mig speciellt på mål som 

gäller muntlig språkfärdighet. Men jag antar att lärarna i den verkliga klassrumsituationen inte 

hinner betona så mycket muntlig språkfärdighet som det borde betonas enligt läroplanen 

eftersom det finns så många olika stycken och grammatikregler som de måste hinna gå 

igenom.  

Det betonas nästan samma färdigheter i grunderna för gymnasiets läroplan som i läroplanen 

för den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska utveckla de studerandes färdigheter 

i interkulturell kommunikation, ge dem kunskaper i det svenska språket och dess användning 

och hjälpa dem att fördjupa sina kunskaper om det tvåspråkiga Finland. Syftet är också att de 

ska inse att en förutsättning för verklig kommunikationsförmåga är en långsiktig och allsidig 

kommunikativ träning. Målet är att de kan kommunicera på ett sätt som är karakteristiskt för 

svenskan och svensk kultur. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, 94.)  

Jag studerar huvudsakligen de B-svenska lärokurserna i denna läroplan eftersom majoriteten 

av de studerande väljer B-svenska. I första lärokursen betonas diskussion, förmåga att 

uttrycka sin åsikt samt centrala strategier i muntlig kommunikation som i kurs två ligger 

tonvikten också på muntlig kommunikation. Men det är intressant att observera att det nämns 

muntlig kommunikation varken i de obligatoriska kurserna tre, fyra och fem eller i de 

fördjupade kurserna sex och sju. Dessa kurser koncentrerar sig på bl.a. kultur, skrivfärdighet, 

läsning och förståelse av svenska. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, 97.) Dessa är 

också viktiga delområden vad gäller språkinlärning men jag anser att det finns för lite muntlig 

kommunikation i dessa kurser. Därför är det inte överraskande att en fördjupande kurs 

förändrades till en muntlig kurs. Om detta ges mer information i avsnitt 4.3. 
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4.3  Kursen Tala och förstå bättre (RUB6) 

I Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 för unga ändrades (20.5.2009) i det andra inhemska 

språkets svenska fördjupande kurs 6 i B1-lärokursen till den muntliga kursen Tala och förstå 

bättre (RUB6). Denna ändring gäller också A- och modersmålinriktade lärokursen i det andra 

inhemska språket samt den långa och medellånga lärokursen i främmande språk.  (Ändring av 

grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003, 1.) I denna undersökning 

betraktas bara B1-svenska som påbörjats i årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen 

därför att majoriteten av studerandena i gymnasiet studerar B1-svenska.  

På kursen Tala och förstå bättre (RUB6) övas olika strategier för att tala och använda språket 

muntligt i olika situationer i enlighet med kursens mål. (Ändring av grunderna för läroplanen i 

gymnasieutbildning för unga 2003, 2). Ämnena som diskuteras är aktuella nordiska händelser 

och de övriga kursernas ämnesområden. Talande uppövas med hjälp av olika texter i 

anslutning till nämnda ämnesområden och material som övar talförståelsen. Kursen förstärker 

också den muntliga språkfärdigheten som man behöver i olika situationer i det dagliga livet, 

vilket jag anser vara fint eftersom förmågan att kunna tala vardagsspråk behöver man säkert i 

framtiden. (Ändring av grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003, 2-3.)  

Vad gäller bedömning av kursen ska alla områden inom språkfärdigheten beaktas enligt 

prioriteringarna i kursbeskrivningarna. Bedömningen baserar sig på vitsordet i det prov i 

muntlig språkfärdighet som utbildningsstyrelsen har utarbetat samt på kunnandet som visas 

under kursen.  Såväl kursen som provet bedöms med siffrorna enligt skalan 4-10. Över provet 

får studerandena ett särskilt betyg som bilaga till avgångsbetyget. (Ändring av grunderna för 

läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003, 2) Det står i bilaga 2 av vilka delar provet 

består samt några övningsexempel på svenska provet. I övning ett måste man läsa en text 

högt, i övning två sammanfatta den modersmålspråkiga texten muntligt på svenska och i 

övning tre diskutera fritt med sin samtalspartner. Jag anser att provet verkar vara ganska 

omfattande. Utbildningsstyrelsen har grundat en provbank i muntlig språkfärdighet för 

bedömningen av den muntliga språkfärdigheten. Den har tagits i bruk 1.8.2010 och i 

elektronisk form fungerade den från och med 1.11.2010. (Web 1, 1.)  
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Också utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors Universitet och Svenska 

handelhögskolan ordnar lärarfortbildning för gymnasiets språklärare. I fortbildningen som är 

avgiftsfri för deltagare gör man sig förtrogen med undervisning och bedömning av muntlig 

språkfärdighet. Också utbildningsstyrelsen anordnar två avgiftsbelagda utbildningsmöten om 

studentexamens språkprov och deras bedömning samt provbanken i muntlig språkfärdighet. 

(Web 1, 2-3.) 
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5 KOMMUNIKATIV MUNTLIG ÖVNING OCH INLÄRNING – FÖRÄNDRADE 
INLÄRNINGSSYNER 

Det har diskuterats i denna undersökning hur man inte kan öva sin muntliga språkfärdighet 

bara genom att göra olika grammatik- och ordövningar i arbetsboken eller lyssna på vad lärare 

talar om. Man behöver andra människor för att utveckla sin språkfärdighet effektivt. Med 

andra kan man kommunikativt lära sig att tala på främmande språk. Viktigt är också att lära 

sig bearbeta information själv och fatta nya saker om språket genom att öva sin språkfärdighet 

muntligt. Jag hoppas att dessa kriterier realiseras också i den nya muntliga kursen. Därför vill 

jag betona vissa av dagens inlärningssyner som stöder ovannämnda syner vad gäller inlärning 

och speciellt inlärning av kommunikativ muntlig språkfärdighet.  Dessa inlärningssyner är 

kooperativ inlärning, konstruktivistisk, kognitiv- och sociokonstruktivistisk inlärningssyn. 

 

5.1 Kooperativ inlärning 

Jag vill ta upp kooperativ inlärning i denna teoridel för min undersökning eftersom jag anser 

att det är en av de viktigaste inlärningssynerna vad gäller muntlig övning. Det är också 

intressant att studera hurdana åsikter svensklärarna i gymnasiet har om kooperativ inlärning 

och också om dessa andra inlärningssyner.  

Kooperativ inlärning är nuförtiden en välkänd pedagogisk inlärningssyn. Meningen är att en 

stor grupp av elever indelas i små grupper på två till fyra elever. Det är en gemensam 

benämning för alla pedagogiska handlingssätt vars utgångspunkt är att organisera en stor 

inlärningsgrupp i mindre enheter. För att kooperativ inlärning ska lyckas behövs det såväl 

ömsesidig interaktion som positivt beroende av varandra i smågrupper. (Sahlberg och Sharan 

2002, 10-11.)   

 Den kooperativa inlärningens ursprung är på 1800-talet när den amerikanske 

utbildningsfilosofen John Dewey framförde idéer som kunde förstärka interaktionen mellan 

eleverna i inlärnings- och undervisningssituationerna. Men det var först i slutet av 1970-talet 

då kooperativ inlärning (co-operative learning) blev en del av terminologin på 

undervisningssektorn. Till Finland spreds begreppet först i början av 1990-talet. (Sahlberg 

och Sharan 2002, 10-11.) 
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Enligt Kujansivu (2002, 199) har man försökt förändra inlärning av främmande språk och 

göra den mer kommunikativ i åratal. Men det har inte varit lätt för språklärare att avstå från 

den långvariga traditionen och de behavioristiska övningarna. Många lärare anser att 

kooperativ inlärning är ett främmande sätt att lära och vara i klassen. Men rollen är lika viktig 

eftersom läraren är bl.a. tränare, instruktör och bedömare. (Sahlberg och Sharan 2002, 367.)  

Kagan och Kagan (2002, 25-28) betraktar kooperativ inlärning ur strukturell synpunkt. 

Gruppsamtalet är t.ex. en struktur som består av två enkla element. Dessa element är 1) 

lärarens roll att berätta om vad eleverna måste diskutera och 2) att de diskuterar ämnet. Men 

om man vill att varje elev skall delta i samtal är ett samtal med tre faser ett bättre alternativ. 

Där intervjuar eleverna först varandra tills de byter roller och intervjuar igen. Till slut berättar 

de för de andra eleverna i gruppen om vad de har hört och lärt sig. Men om lärarens mål är 

enhälligheten är det vanliga gruppsamtalet en bättre struktur. Jag anser att samtalet med tre 

faser är ett ganska krävande alternativ vad gäller främmande språk eftersom eleverna också 

måste kunna berätta om ett förutbestämt ämne. Men om ämnet är bekant och lätt för alla kan 

det lyckas bättre. Det underlättas kanske också om eleverna har läst svenska lite längre. 

Det är viktigt att en övningssituation känns så naturlig som möjligt. Till ett naturligt 

samarbete bidrar t.ex. placering i klassrummet och bildandet av smågrupper. Att eleverna 

bedömer sin grupp och sig själva är också en viktig del av kooperativ inlärning. (Kujansivu 

2002, 203, 207.) Det hjälper eleverna mycket om de först kan diskutera i smågrupper hur man 

uttalar orden i texten och först efter det läsa dialogen högt. Då tas också hänsyn till elever på 

olika nivåer. En elev som har svårigheter med språket kan lära sig att producera en komplex 

struktur med hjälp av andra elever. (Kujansivu 2002, 216-217, 219-220.) Min åsikt är att det 

positiva beroendet mellan eleverna är en av de bästa sidorna av kooperativ inlärning eftersom 

människorna i det vardagliga livet också ofta är positivt beroende av varandra när de talar 

sinsemellan. När man t.ex. talar ett främmande språk med en infödd talare, hjälper han eller 

hon ofta genom att korrigera eller fylla i talet.  
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5.2 Konstruktivistisk inlärningssyn 

Enligt min åsikt är vissa saker viktiga vid effektiv inlärning av muntlig språkfärdighet, det är 

bl.a. inlärning tillsammans med andra men också självständig bearbetning av information. 

Detta är en orsak till att jag vill studera konstruktivistisk inlärningssyn som jag presenterar 

här.  

Konstruktivism har fått intryck från flera olika källor och den har många olika tendenser 

liksom bl.a. kognitiv-konstruktivism och social-konstruktivism. Den är inte i sig själv en 

inlärningsteori utan ett paradigm där tyngdpunkten ligger på informationens natur. En 

uttrycksform av konstruktivism är den konstruktivistiska inlärningssynen inom pedagogik och 

forskning i inlärning. (Tynjälä 2002, 37-38.) Det betonar inlärningen tillsammans med andra 

människor, men också rollen av en personlig inlärare som skaffar, bearbetar och konstruerar 

sin kunskap. I Finland spreds det speciellt på 1990-talet. (Hentunen 2004, 6-7.)  Den 

konstruktivistiska inlärningssynen kallas också för en ny inlärningssyn.  För att man kan 

förstå konstruktivism är det nyttigt att veta om den behavioristiska inlärningssynen och teorin 

för att processera information. (Tynjälä 2002, 28-29.) Men i denna undersökning presenterar 

jag bara lite behaviorism.  

Behaviorism baserar sig på objektivt och empiristiskt tänkande. John Locke ansåg på 1600-

talet att inlärare är en tom tavla (tabula rasa) som olika erfarenheter ritar spår på. Kunskapen 

är något färdigt som bara flyttas till någon annan människa. Enligt behaviorism lär man sig 

genom olika stimuli och reaktioner. En viss stimulus åstadkommer en viss reaktion. Man kan 

påverka inlärningen genom att antingen belöna eller bestraffa för inlärningsreaktionen. Med 

andra ord framskrider undervisningen genom att belöna för rätta svar. (Tynjälä 2002, 29-31.)  

Jag anser att när det är fråga om muntlig övning är det inte bra att tänka behavioristiskt om 

inlärning och undervisning. Det lönar sig inte att bestraffa eller korrigera alla fel som eleverna 

gör utan viktigast är att ge dem möjlighet att själv konstruera deras kunskap genom 

misslyckande och lyckande.  

Den konstruktivistiska inlärningssynen betonar kognitiv aktivitet i samband med inlärning. 

Kunskapen är alltid konstruerad av en individ eller ett kollektiv. Inläraren tolkar sina 

perceptioner och ny information med hjälp av sina gamla kunskaper och erfarenheter. 

Inlärningen är inte passiv utan en aktiv mottagning av informationen . (Tynjälä 2002, 37-38.) 
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Enligt denna inlärningssyn spelar social interaktion en viktig roll. Genom social interaktion 

kan man få socialt stöd för sitt tänkande eller hjälpa andra att tänka. Syftet är att utnyttja 

social interaktion genom olika kooperativa inlärningsformer. Då har inlärare möjligheter att 

dela kunskap, diskutera, förhandla och argumentera. (Tynjälä 2002, 65.)  Den konstruktiva 

inlärningen är alltid beroende av en viss situation och kontext. Viktigt för inlärare är vad han 

eller hon måste lära sig i en viss situation (task awareness) och vad som är den bästa 

inlärningsstrategin i denna situation (strategy awareness). (Kristiansen 2004, 23-24.)   

När det är fråga om kommunikativ muntlig övning måste man bearbeta och konstruera både 

gammal och ny information samtidigt. Den muntliga språkinlärningssituationen är också 

nästan alltid beroende av social interaktion. Såväl talaren som lyssnaren är aktiva deltagare 

när de kommunicerar sinsemellan.  Muntlig språkfärdighet beror också på vilka företeelser 

man har observerat i språket. Om man t.ex. koncentrerar sig mycket på ljud och uttal lär man 

troligen uttala orden rätt.  

 

5.3 Kognitiv-konstruktivistisk inlärningssyn och schemateori  

I detta avsnitt betraktar jag först lite kognitiv inlärningssyn och sedan koncentrerar jag mig på 

den kognitiv-konstruktivistiska inlärningssynen. Genom att presentera dem vill jag betona hur 

viktigt det är att konstruera information, i detta sammanhang språk, grundligt. Man kan inte 

lära sig använda språk muntligt om man bara lär sig språk utantill och ytligt.  

 Den kognitiva inlärningssynen betonar att människan är en aktiv och målriktad varelse till sin 

natur. Enligt den kognitiva inriktningen spelar bl.a. tänkande, minne, problemlösning och 

språk en viktig roll i inlärningsprocessen. Men bara kognitiv psykologi ignorerar social 

interaktion i inlärningen, medan den konstruktiva inriktningen betonar också vikten av social 

interaktion. (Kristiansen 2004, 20-21.)  

Det finns tre centrala begrepp i kognitiv konstruktivism. Dessa är assimilation, 

ackommodering och schema (se 5.3.1). Assimilationen betyder att ny information införlivas 

med ett schema som man redan har. När man ackommoderar och bearbetar dessa schemata, så 

att det utvecklas en kvalitativt ny datakonstruktion är det fråga om ackommodation. (Tynjälä 

2004, 39-43.) 
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Dewey (1938), föregångare för den kognitiv-konstruktivistiska inlärningssynen, betonade att 

människan är en aktiv inlärare som rekonstruerar sina tidigare kunskaper på basis av sitt 

verksamhetsresultat som han reflekterar över. (Kristiansen 2004, 20-21.) Också enligt Tynjälä 

(2002, 39-43) är den inre konstrueringen ett av de viktigaste elementen i inlärning. Hon 

betonar att för att man kan bilda och konstruera betydelser måste man förstå. Om vi inte 

förstår, kan vi inte heller ha nytta av informationen.  Man kan till exempel lära sig att recitera 

en svensk dikt utantill utan att förstå dess betydelse. Men att man kan någonting utantill 

betyder inte nödvändigtvis att man har lärt sig något. Därför anser jag också att det är speciellt 

viktigt att man själv bildar satser muntligt och kommunikativt. Liksom Tynjälä (2002, 44) 

säger: ”Konstruera information är en process där man konstruerar, inte kopierar 

informationen.” 

Schema är ett viktigt begrepp när det är fråga om inlärning av ett kommunikativt språk och 

faktainnehåll. Det var ursprungligen ett filosofiskt begrepp som användes av Immanuel Kant. 

Senare använde den engelska Sir Frederick Bartlett (1886-1969) begreppet i 

inlärningsstudierna. Bartlett visade genom sina studier att scheman spelar en viktig roll vad 

gäller att producera eller förstå ett kommunikativt språk. Scheman är abstrakta och 

organiserade helheter, och informationen förvaras som scheman i minnet. I dagens forskning 

används begreppet kognitivschema. (Kristiansen 2002, 25.) 

Schemateorin betonar i hög grad den information som man har lärt sig tidigare. Med andra 

ord beror det på ens tidigare kunskaper vad man kan lära sig om ny information. Vi 

konstruerar information med hjälp av scheman och därför är de viktiga när det är fråga om all 

slags inlärning.  Med hjälp av dem drar vi slutsatser, lär oss ny information och observerar 

viktiga saker. För att man kan t.ex. kommunicera muntligt måste man redan ha ett visst 

grammatikschema om språket. (Kristiansen 2002, 26-27, 30.)  

Enligt Kristiansen (2002, 27.) betyder den effektiva inlärningen att man organiserar scheman i 

någon sorts prioritetsordning. T.ex. förutsättningen för det krävande språkbruket på 

främmande språk är att schemana är organiserade i en rätt och noggrann ordning. När vi 

behärskar språkets scheman mångsidigt och hierarkiskt blir vårt språkbruk mer automatiskt. 

Begreppet skript används när det är fråga om en viss händelse eller upplevelse som t.ex. att 

äta på restaurant. Man har något schema om att äta men när man går på restaurant måste man 
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veta ett visst skript hur man beter sig där. Genom att öva olika skripten kommunikativt 

underlättas inlärnings- och minnesprocessen. (Kristiansen 2002, 28).      

Det betonas att när man kommunicerar med egna scheman inpräglas informationen bäst i 

minnet. Det är en illusion att man skulle lära sig främmande språk bara genom att fylla i luck- 

samt flervalsövningar eller svara på lärarens frågor eftersom eleverna då inte behöver 

bearbeta informationen så grundligt. Inlärningen av språket är en aktiv process. (Kristiansen 

2002, 36-38.) När man kommunicerar muntligt måste man själv konstruera informationen 

med hjälp av tidigare scheman som man har och samtidigt processera ny information. Därför 

anser jag att muntlig övning är mycket viktigt.  

 

5.4 Sociokonstruktivism 

Sociokonstruktivism har utvecklats vid sidan av kognitiv konstruktivism. När kognitiv 

inlärningsteori så småningom åsidosatte behaviorismen utvecklades samtidigt 

sociokonstruktivismen. Enligt den sociokonstruktivistiska synen konstruerar man scheman 

(5.3) på en social nivå. De kognitiva processerna aktiveras mellan människor i olika sociala 

situationer. I sociokonstruktivismen betonas antingen en sociokulturell syn eller interaktionen 

i grupperna och kollektivet. När det gäller en sociokulturell syn observerar man olika sociala 

företeelser och handlingssätt. En viktig sociokonstruktivist är Kenneth J. Gergen. (Kauppila 

2007, 42, 50, 55.)  

Vad gäller det sociokulturella perspektivet betonar Lindberg (2004, 471, 472) att individens 

utveckling formas genom upprepat deltagande i målinriktade sociala aktiviteter där samtalet 

spelar en viktig roll. Detta utrymme inom vilket en sådan utveckling kan ske kallas zonen för 

närmaste utveckling av Vygotsky. Denna utvecklingszon förklarar hur andraspråkinlärare 

med hjälp av samtalsstöd kan tänja sina språkliga resurser och på så sätt kommunicera utöver 

sin förmåga.  

Ur en sociokonstruktivistisk synvinkel är inlärningen meningsfull sysselsättning. Inläraren 

konstruerar informationen interaktivt i de sociala kontexterna. Den sociokonstruktivistiska 

inlärningssynen betonar naturen av socialitet, kollektivitet och kooperation. (Kauppila 2007, 

47-49.) Social interaktion har en främjande och strukturerande roll i inlärningen, även om 
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själva inlärningsprocessen och konstrueringen av kunskap är individuell. Det är viktigt att 

inlärare aktivt skapar en egen inre betydelse för informationen men bekräftar det med den 

sociala interaktionen. Inlärningen är alltså en individuell och kooperativ 

kunskapsbildningsprocess där de kooperativa metoderna betonas (se 5.1). Informationen 

konstrueras med hjälp av inlärarens språk och interaktionen. (Kauppila 2007, 51-52, 114.)  
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6 MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för metoderna samt materialet som används i denna 

undersökning. Först ska jag behandla forskningsmetoderna som jag använder och därefter 

redogöra för insamling av materialet.  

 

6.1 Generella drag för kvantitativ och en kvalitativ forskning 

I detta avsnitt vill jag presentera generella drag för kvantitativ och en kvalitativ forskning. Det 

kan ofta användas en kombination av dessa båda som det också görs i denna undersökning. 

(Trost 2007, 18).  

Karakteristiskt för kvantitativ forskning är bl.a. att dra slutsatser av tidigare undersökningar 

samt teorier, presentera hypoteser och definiera de relevanta begreppen i undersökningen. 

Typiskt för kvantitativa forskning är också att skaffa ett observationsmaterial som lämpar sig 

för numerär mätning. Forskare definierar ett urval ur en population och resultaten beskrivas 

t.ex. i form av procenttabeller som grundas på statistiska analyser. (Hirsjärvi 2004, 130-133.) 

Syftet för en kvalitativ forskning är att hitta nya fakta. Grundidén är att verkligheten är 

varierande. Det finns många slag av kvalitativ forskning. Men för dem alla är typiskt att data 

har insamlats i naturliga och verkliga situationer. Forskare litar på sina egna observationer och 

diskussioner med personer som han har intervjuat. En av de mest typiska kvalitativa 

metoderna är bl.a. intervjun men många forskare insamlar data också genom frågeformulär 

eller olika blanketter. (Hirsjärvi 2004, 152, 153, 155.)  

 

6.2 Enkät som datainsamlingsmetod 

I denna undersökning insamlade jag data med hjälp av frågeformulär som jag skickade till 

svensklärare i gymnasierna i Finland. Jag hade alltså enkäten som min datainsamlingsmetod 

och därför vill jag kort i detta avsnitt presentera vad enkäten är. 
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Termen enkät kommer från franskans enquête som betyder rundfråga men med tiden har 

termen enkät kommit att betyda frågor som besvaras med den svarandes egen hand. Enkäterna 

liknar alltså mycket de personliga intervjuerna men för alla enkäter är karakteristiskt just att 

den som svarar på frågorna själv noterar sina svar på ett eller annat sätt, och det finns inte 

någon intervjuare med i bilden. Numera sänds en hel del enkäter via e-post, liksom jag gjorde 

i denna undersökning. Men det är också möjligt att kombinera personliga intervjuer med 

enkäter om man t.ex. anser att man inte får tillräckligt med information genom frågeformulär 

eller om det möjligtvis kan vara svårt för svarande att förstå några av frågorna. (Trost 2007, 9-

10) Jag har bara frågeformuläret som min datainsamlingsmetod eftersom jag tror att alla 

frågor är sådana att man kan svara på dem.  

Många läroböcker i metodik använder termen strukturerad när frågorna i frågeformulär har 

fasta svarsalternativ och ostrukturerad när frågorna saknar svarsalternativ. Men Trost (2007) 

vill betona att i många andra sammanhang har termen strukturering eller struktur en något 

annorlunda betydelse och användning. Det kan betyda t.ex. själva frågeformulärets struktur. 

(Trost 2007, 61.)  I mitt frågeformulär finns både strukturerade och ostrukturerade frågor 

eftersom jag anser att svaren är grundligare om det också finns öppna frågor utan fasta 

svarsalternativ.  

Oftast finns det i början av ett frågeformulär frågor som kallas sakfrågor eller frågor som 

behandlar faktiska förhållanden. En klassisk sakfråga är t.ex. en fråga om kön. Andra frågor 

är så kallade attitydfrågor, med detta menar jag t.ex. frågorna som besvaras jakande eller 

nekande. Man kan också be den svarande ta ställning till påståendesatser eller ställa vissa 

svarsalternativ från ”ofta” till ”aldrig”. (Trost 2007, 67-68, 71-72.)  

 

6.3 Insamling av materialet 

Redan från början när jag hittade ämnet för min pro gradu avhandling visste jag att jag ska 

använda just enkättekniken eftersom jag ville få allmängiltiga resultat. Även om det också 

skulle ha varit möjligt att använda mer kvalitativa metoder och t.ex. ytterligare intervjua några 

lärare.  Det skulle ha varit ett alternativ att skicka frågeblanketterna via e-post till vissa 

svensklärare i olika gymnasier i Finland men jag kom fram till beslutet att det bästa sättet var 
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att skapa en webbsida där frågeblanketten finns och inbjuda lärare att svara på den via SROs 

(Svensklärarna i Finland rf) e-postlista. 

I början av januari 2011 skickade jag inbjudan som innehöll också en webblänk till enkäten. 

Redan under samma dag fick jag genast ungefär 30 svar och under den veckan 30 svar till och 

ännu senare fick jag 16 så till slut fanns det sammanlagt 76 svar. Jag blev överraskad över att 

jag fick så många fina och intressanta svar. Jag märkte att lärare verkligen hade satsat på deras 

svar. Jag tror att orsaken till det var det aktuella ämnet som uppväckte olika åsikter samt 

tidpunkten som var i början av terminen.  

Alla deltagare är svensklärare vid gymnasierna i Finland. Syftet med min undersökning var 

inte att forska i de regionala skillnaderna i deras svar. Lärare som deltog i denna undersökning 

har haft sin utexaminering mellan 1970 och 2000. Jag ville också utreda om 

utexamineringsårtiden har påverkat deras åsikter. 

I frågeblanketten (se bilaga 3) fanns det 19 frågor, varav 14 var flervalsfrågor med alternativ 

och fem öppna frågor. Två av de strukturella frågorna är semistrukturella. I början av mitt 

frågeformulär finns sakfrågor om deltagarnas kön och ålder. Efter dem finns såväl 

attitydfrågor som besvaras jakande eller nekande som frågor samt påståendesatser där det 

finns vissa svarsalternativ. I slutet av frågeformuläret finns öppna frågor. Jag ville att det 

fanns också sådana eftersom lärarna fick svara på dem med egna ord och då får jag hjälp till 

analysen och tolkningen av data. Men det finns alltid en risk att öppna frågor leder till stort 

svarsbortfall men de svar som jag fick var mycket nyansrika och nästan alla hade svarat på 

dem. Jag anser att det är mycket intressant att analysera dem kvalitativt. De förstnämnda 

analyserar jag kvantitativt.  

Jag tror att antalet svar räcker till att ge pålitliga resultat men om jag är kritisk finns det för få 

män som har deltagit i denna undersökning även om det är ett självklart faktum att det finns 

fler kvinnor än män som svensklärare. Kanske om man samlade data på något olikt sätt, t.ex. 

genom att skicka e-brev personligt, skulle man få män att svara bättre. Men i alla fall är också 

de få svar som jag fick av männen värda att analysera.  
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenterar jag resultaten av min undersökning. Först ska jag presentera de 

kvantitativa resultaten i form av tabeller och sedan analyserar jag kvalitativt svaren på öppna 

frågor. Ordningen är densamma som i frågeformuläret (se bilaga 3). Till slut (i avsnitt 7.3) 

analyserar och diskuterar jag såväl de kvantitativa som kvalitativa resultaten i denna pro 

gradu- avhandling. 

 

7.1 Strukturella frågor och den kvantitativa analysen 

Här presenteras svaren på strukturerade samt semistrukturerade frågor i form av tabeller. 

Tabell 2 återger könsfördelningen av deltagarna i denna undersökning.  

Tabell 2 Procentuell könsfördelning av deltagare, fråga 1 

 f % 
Män 9 11,8  
Kvinnor 67 88,2  
Totalt 76 100,0  

 
Som tabell 2 visar var majoriteten, 88,2 % (67), av alla deltagarna kvinnor och 11,8 % (9) 

män. Antalet män är ganska litet men jag anser att denna fördelning återspeglar ganska väl det 

faktum att fler kvinnor än män arbetar som språklärare.  

I tabell 3 redogörs för fördelning av lärarnas ålder som låg mellan 25 och 65 år. 

 

Tabell 3 Fördelning av lärarens ålder, fråga 2 

   f  % 
25-35 20 26,3 
36-45 26 34,2 
46-55 14 18,4 
56-65 16 21,1 
Totalt 76 100,0 
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Av tabell 3 framgår att största gruppen (34,2 %) utgjordes av deltagare vars ålder låg mellan 

36-45 år medan de som var 46-55 år gamla bildade den minsta gruppen (18,4%). Det var 

trevligt att också de unga lärarma (26,3 %) deltog i min undersökning fast de ännu inte har 

någon lång arbetserfarenhet som svensklärare.   

 

I tabell 4 återges fördelningen av lärarens utexamineringsårtionde vilket varierade mellan 

1970- och 2000-talen. 

Tabell 4 Fördelning av lärarens utexamineringsårtionde, fråga 3 

 f % 
 1970-talet 10 13,2 
1980-talet 17 22,4  
1990-talet 26 34,2  
2000-talet 23 30,3  
Totalt 76 100,0  
 

Såsom tabell 4 visar har majoriteten av deltagarna utexaminerats på 1990-talet (34,2 %) och 

på 2000-talet (30,3 %) men minoriteten av dem (13,2 %) på 1970-talet. Jag antar att dessa 

årtionden korrelerar delvis med deltagarnas ålder eftersom t.ex. största delen av informanterna 

(34,2 %) var vid 36-45 års ålder såsom det kan konstateras utifrån tabell 3 och då kan man 

anta att de flesta av dem har utexaminerats just på 1990-talet. Jag vill också utreda om dessa 

årtionden har påverkat deltagarnas svar.  

I tabell 5 redogörs för om man i gymnasierna där lärarna undervisar har erbjudit den muntliga 

kursen före denna ändring i läroplanen.  

Tabell 5 Påstående 4: I gymnasiet där jag undervisar har den muntliga kursen erbjudits före 
ändringen i läroplanen den 1.8.2010 

 f % 

Ja 8 76,3  
Nej 18  23,7  
Totalt 76 100  
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Av tabell 5 framgår att största delen av lärarna (76,3 %) har undervisat i ett gymnasium där 

den muntliga kursen har varit en del av kursutbudet redan före ändringen i läroplanen den 

1.8.2010. (Ändring av grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003.) Det är 

överraskande för mig eftersom jag gick i gymnasiet där det inte fanns möjlighet att välja 

muntlig kurs vilket jag trodde var ganska vanligt också i andra gymnasier. Men detta resultat 

visar att muntlig språkfärdighet har spelat en viktig roll redan tidigare. 

I tabell 6 presenteras svaren på frågan som gällde vikten av muntlig övning i svenska. 

Tabell 6 Påstående 5: Jag anser att muntlig övning i svenska är: 

 f % 

Mycket viktigt 48  63,2  
Viktig 28 36,8  
Totalt 76 100,0  

 

Utifrån tabell 6 kan konstateras att alla lärare är eniga om att muntlig övning i svenska är en 

viktig del av inlärning. En så hög andel som 63,2 % av dem ansåg att det är mycket viktigt 

och resten av dem (36,8 %) ansåg att det är viktigt. På basis av detta kan man dra den 

slutsatsen att muntlig övning spelar en viktig roll i nutida språkundervisning samt – inlärning 

vilket överensstämmer med det som konstateras i avsnitt 2.1 samt kapitel 4 där information 

om läroplanens viktiga mål gällande muntlig språkfärdighet ges.  

I tabell 7 redogörs för hur stor del av lektionen lärarna använder för muntlig övning. 

Tabell 7 Påstående 6: Jag använder tid för muntlig övning i svenska: 

 f % 

Över hälften av lektionen 5 6,6  
Ca hälften av lektionen 21 27,6  
Under hälften av lektionen 50 65,8 
Totalt 76 100,0  

 

Även om alla lärare ansåg att muntlig övning är mycket viktigt eller viktigt (tabell 6), 

använder majoriteten av dem (65,8 %) bara mindre än hälften av lektionen till att öva det 

såsom tabell 7 visar. Knappt 28 % av deltagarna svarade att de använder ca hälften av 

lektionen och bara en liten del av informanterna (6,6 %) använder över hälften av lektionen 
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vilket också framgår av tabell 7. Detta är ganska överraskande men jag anser att Tabell 8 ger 

en förklaring till detta.  

 

I tabell 8 återges svaren på fråga 7 som gäller om tiden räcker till muntlig övning i svenska 

eller inte. 

Tabell 8 Fråga 7: Räcker tiden till muntlig övning i svenska? 

 f %

Ja 10 13,2  

Nej 66 86,8  

Totalt 76 100,0  
 

Av tabell 8 framgår att en klar majoritet, 86,8 %, svarade att tiden inte räcker till muntlig 

övning i svenska. Som konstaterades i inledningen spelar studentexamen fortfarande en så 

viktig roll i gymnasieutbildningen att man kan anta att lärarna vill betona övning av de 

typiska luckövningarna samt grammatikövningarna under kurserna och därför hinner de inte 

betona muntlig språkfärdighet så mycket i klassrumssituationerna som de skulle vilja, vilket 

diskuteras också i avsnitt 4.2. Jag tror att om studentexamen ändrades till en mer 

kommunikativ form skulle alla övningar under kurserna också vara mer kommunikativa. 

Detta kan således vara orsaken till att största delen av deltagarna (ca.66 %) använder bara 

mindre än hälften av lektionen till muntlig övning (se tabell 7).  

 

I tabell 9 presenteras lärarnas svar på fråga 8. 

Tabell 9 Fråga 8: Anser du att det borde finnas ännu mer muntlig övning? 

 f % 

Ja 62 81,6  
Nej 14 18,4  
Totalt 76 100,0  
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Utifrån tabell 9 kan läsas att majoriteten av lärarna (81,6 %) ansåg att det borde finnas 

muntlig övning ännu mer och bara 18,4 % av dem ansåg att det finns tillräckligt med det. 

Detta bekräftar det faktum att lärarna säkert skulle vilja använda tid för muntlig övning mer 

än under hälften av lektionen men att de inte kan. Det visar igen att lärarnas åsikter är 

mestadels positiva vad gäller övning av muntlig språkfärdighet. 

 

I tabell 10 redogörs för om deltagarna redan har undervisat kursen Tala och förstå bättre 

(RUB6). 

Tabell 10 Fråga 9: Har du undervisat kursen i fråga Tala och förstå bättre (RUB6) som blev 
en obligatorisk del av kursutbudet i början av augusti 2010? 

 f % 

Ja 50 65,8  
Nej 26 34,2  
Totalt 76 100,0  

 

Som tabell 10 visar har över hälften av deltagarna (65,8 %) undervisat kursen Tala och förstå 

bättre (RUB6).  Det är positivt att över hälften av lärarna har redan erfarenhet av det eftersom 

denna kurs spelar en mycket viktig roll i min undersökning och några frågor i frågeformuläret 

gäller bara dem som har undervisat den.  

 

I tabell 11a) återges lärarnas reaktioner på påstående 10a. 

Tabell 11a Påstående 10 a): Jag har fått tillräckligt med instruktioner gällande följande 
områden i kursen. 

   Innehåll Muntligt prov 
Bedömning av 

kursen 
Inga 

instruktioner 
  f  %  f  %  f  %  f  % 

Ja 47 61,8 59 77,6  52 68,4  9 11,8 

Ej svar 29 38,2  17 22,4  24 31,6  67 88,2 

Totalt  76 100,0  76 100,0  76 100,0  76 100,0 
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Enligt de svarande har de fått mest instruktioner om kursens muntliga prov (77,6 %) men flera 

av dem hade också valt alternativen bedömning av kursen (68,4 %) samt kursens innehåll 

(61,8 %) som kan utläsas i tabell 11a. Såsom tabell 11a visar hade de möjlighet att välja flera 

svar. Man kan alltså konstatera att de flesta har fått tillräckligt med instruktioner om alla dessa 

områden i kursen.  Bara 11,8 % av dem hade inte fått instruktioner. Jag tror att lärarna har fått 

mest instruktioner om just det muntliga provet därför att det kan vara helt nytt för dem och de 

flesta har antagligen svårigheter med dess bedömning i början. Jag behandlar muntligt prov i 

avsnitt 4.3.1. I allmänhet verkar lärarna ha blivit informerade om denna kurs ganska bra av 

utbildningsstyrelsen. Men det skulle vara intressant att veta vilka de 18 % är som inte har fått 

instruktioner, om de möjligtvis är nya lärare eller vikarier som inte har blivit informerade. 

Men det kan vara också möjligt att de inte har undervisat kursen ännu och därför inte heller 

har fått information om den.  

 

I tabell 11b) presenteras lärarnas reaktioner på påstående 10b. 

Tabell 11b Påstående 10 b): Jag har fått fortbildning i kursens följande områden. 

  Innehåll Muntligt prov Bedömning av kursen Ingen fortbildning 
 f % f % f % f % 

Ja 36 47,4 43 56,6  45 59,2  20 26,3  

Ej svar 40 52,6  33 43,4  31 40,8  56 73,7  

Totalt 76 100,0  76 100,0  76 100,0  76 100,0  
 

 

Enligt respondenterna har de fått fortbildning mest om bedömning av kursen (59,2 %) och 

näst mest om det muntliga provet (56,6 %) samt om kursens innehåll (47,4 %) som tabell 11b 

visar. 20 lärare (26,3 %) svarade att de inte hade fått fortbildning. De hade möjlighet att välja 

flera svar. Det verkar igen att utbildningsstyrelsen har ansett att just bedömning av kursen 

samt det muntliga provet kan vara områden i vilka flera lärare behöver mest instruktioner 

samt fortbildning. Detta tycks stämma eftersom upplevs bedömning av muntlig språkfärdighet 

ofta som besvärlig och komplicerad som jag konstaterar i kapitel 3.   

Jag konstaterar i avsnitt 4.3.1 att det ordnas såväl avgiftsfri som avgiftsbelagd 

lärarfortbildning för lärare och därför är det konstigt att alla inte har deltagit. Min tidigare 

hypotes om det var att det möjligtvis finns fler lärare som inte har fått fortbildning eftersom 
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jag före denna undersökning hade hört talas om att alla inte har fått det.  Det skulle ha varit 

intressant att veta vilka orsakerna var men jag antar en av orsakerna vara att denna 

kursändring ännu är så ny och att några av lärarna har fått vidareutbildning genom något 

annat språk t.ex. engelska. I så fall har en del av dem som undervisar bara i ett språk, svenska, 

kanske missat den av någon anledning. Också regionala faktorer som t.ex. var gymnasiet 

ligger kan ha påverkat detta men inom ramen för denna studie kan jag tyvärr inte besvara 

denna fråga.  

 

I tabell 12 redogörs för hur många elever som i genomsnitt deltog i denna kurs enligt de lärare 

som redan hade undervisat den. 

 

Tabell 12 Påstående 11: Antalet elever på den muntliga kursen har varit: 

 f % 

Mindre än 10 elever 14 28,6 
Mindre än 25 elever 34 69,4  
Mindre än 35 elever 1 2,0  
Totalt 49 100,0  

 

Denna fråga gällde bara de lärare som svarade Ja på fråga 9 och därför finns det totalt bara 49 

svar här. Av tabell 12 framgår att 69,4 % av lärarna svarade att antalet elever på deras 

muntliga kurs hade varit lägre än 25 elever. 28,6 % av dem hade haft mindre än 10 elever och 

bara en lärare hade haft över 25 elever på kursen. Som konstateras i inledningen kan det vara 

problematiskt att få eleverna att delta i kursen och därför var min hypotes att det vanligaste 

svaret på denna fråga skulle bli mindre än 10 elever. Jag diskuterar detta också i avsnitt 2.4 

där jag skrev om rädslan för att kommunicera på främmande språk. Å andra sidan är det också 

positivt att bara en lärare hade haft en grupp på över 25 elever eftersom jag anser att ju större 

grupp desto svårare är det att lära sig och undervisa vad gäller muntlig färdighet. 

 

I tabell 13 återges hur viktig kursen är för eleverna enligt de svarande som redan hade 

erfarenhet om denna kurs. 



 

 

39 

   

Tabell 13 Påstående 12: Den muntliga kursens betydelse för eleverna. 

 f % 

Mycket nyttig 25 46,3  
Nyttig 26 48,1  
Inte särskilt nyttig 2 3,7 
Vet ej 1 1,9  
Totalt 54 100,0  

 

Också denna fråga gällde bara dem som hade svarat Ja på fråga 9. Men som det syns finns det 

flera svarande än tabell 12 därför att några lärare hade svarat på denna fråga utan erfarenhet 

av denna kurs.  Tabell 13 visar att 48,1 % av lärarna ansåg att den är nyttig för eleverna och 

46,3 % av dem var av den åsikten att den är mycket nyttig. Endast 3,7 procent av de svarande 

ansåg att den inte är särskilt nyttig. En informant valde alternativet vet ej. Det är 

anmärkningsvärt att ingen av de svarande hade valt alternativet onyttig, som därför inte syns i 

denna tabell. Som jag konstaterar i inledningen antog jag att de flesta lärare anser att den 

muntliga kursen är viktig för eleverna, såsom det visade sig vara. I avsnitten 7.2 och 7.3 där 

jag analyserar dessa och de öppna svaren ger jag mer närmare information om varför några av 

dem tyckte eller inte tyckte att denna kurs är nyttig för eleverna.  

 

I tabell 14 kan utläsas om lärare upplevde kursen som utmaning. 

 

Tabell 14 Påstående 13: Jag upplever kursen som utmaning för mig. 

 f %

Ja 68 89,5  

Nej 8 10,5  

 Totalt 76 100,0  
 

Som klart framgår av tabell 14 upplever majoriteten av lärarna (89,5 %) kursen som en 

utmaning för dem. Det är inte överraskande eftersom allt nytt oftast är utmanande. Som jag 

också konstaterar i inledningen anser flera av dem säkert att de på grund av denna kurs nu har 

mycket mer arbete eftersom de måste planera innehållet i kursen samt kunna bedöma muntlig 
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språkfärdighet (se avsnitt 4). Lärarna hade möjligheten att motivera sitt svar med egna ord 

och dessa öppna svar analyserar jag senare i avsnitt 7.3.  

 

I tabell 15 redogörs för om lärarna haft svårigheter med bedömning av muntlig 

språkfärdighet. 

Tabell 15 Fråga 14: Har du svårigheter med bedömning av muntlig språkfärdighet? 

 f %

 Ja 41 53,9  

Nej 35 46,1  

Totalt 76 100,0  
 

Såsom tabell 15 visar har över hälften av lärarna (53,9 %) svårigheter med bedömning av 

muntlig språkfärdighet. Jag antog att denna procentandel skulle ha varit större eftersom 

bedömningen utgör är en ganska komplicerad helhet som kan vara en utmaning för flera. 

Bedömningen diskuteras närmare i kapitel 3 och avsnitt 4.3.1 Lärarna fick motivera sina Ja-

svar på denna fråga med egna ord och dessa svar analyserar jag kvalitativt i avsnitt 7.2.  

I tabell 16 presenteras hur kön påverkar svaren på fråga 14. 

Tabell 16 Fråga 14: Har du svårigheter med bedömning av muntlig språkfärdighet? 

 Man Kvinna   Totalt 
 f % f % f % 

Ja 0 0 41 61,2 41 53,9 
Nej 9 100,0 26 38,8 35 46,1 
Totalt 9 100,0 67 100,0 76 100,0 

 

Utifrån tabell 16 kan konstateras att ingen man upplevde att han hade svårigheter med 

bedömningen av muntlig språkfärdighet medan över hälften av kvinnorna (61,2 %) ansåg att 

det var svårt. Men man kan inte veta om resultatet skulle varit likadant om det hade funnits 

flera manliga informanter: i denna studie fanns bara nio manliga respondenter. Jag ville ändå 

ta upp detta resultat eftersom jag anser det vara intressant. Jag antar att män inte upplever 

bedömning av muntlig språkfärdighet som problematiskt därför att de kanske kan vara mer 
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objektiva och bestämda. Det kan också vara möjligt att de är självsäkrare vad gäller 

bedömning men jag kan inte dra några långtgående slutsatser utifrån mina data eftersom 

antalet män som deltog i denna undersökning var så litet. 

 

7.2 Öppna frågor och den kvalitativa analysen 

 

I föreliggande undersökning fanns det fem öppna frågor där lärarna med egna ord fick ge 

svaren enligt sina kunskaper, erfarenheter och åsikter. Vidare fanns det två semistrukturerade 

frågor, 13 och 14, vars ena halva jag redan analyserade kvantitativt i avsnitt 7.1 och den andra 

halvan samt de öppna frågorna analyserar jag kvalitativt i denna del. Först ska jag presentera 

de mest generella och intressanta dragen bland lärarens svar och sedan ge några illustrerande 

svar. Efter detta avsnitt analyserar och diskuterar jag resultaten mer ingående.   

 

Fråga 13 löd Jag upplever kursen som en utmaning för mig. Motivera ditt svar; hurdana 

utmaningar? 

I avsnitt 7.1, tabell 14, behandlade jag kvantitativt det första påståendet och enligt det 

upplever en så hög andel som 89,5 % av lärarna kursen som en utmaning för dem. I det 

följande presenterar jag den delen av frågan där de motiverade sina svar med egna ord.  

Det förekom ganska olika svar men jag presenterar här de vanligaste. Enligt lärarna utgörs 

den största utmaningen med kursen av att finna intressant material och planera innehållet i 

kursen på så sätt att det är mångsidigt, meningsfullt och rättvist för alla elever. Men 

undantagsvis fanns det några lärare som tyckte att det redan finns bra material för kursen. 

Lärarnas egen språkfärdighet spelar nu också en allt viktigare roll. Utmanande är också att 

motivera och få eleverna att tala utan rädsla för språkfel. Tre lärare svarade att det i sig själv 

är svårt att få en finne att tala i 75 minuter. Flera lärare ansåg att bedöma kursen objektivt är 

problematiskt. Andra vanliga svar var t.ex. att eftersom det är en ny kurs, krävs det mycket 

mer arbete och ytterligare fanns det redan före denna nya kurs brist på tid att hinna gå igenom 

allt undervisningsstoff.  
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(1)  ”Opiskelijoiden kielitaito on aika heikko, sopivien harjoitusten löytyminen on hankalaa. 

Opiskelijoiden tasoerot ovat melkoisia.”  

 (’Elevernas språkkunskaper är ganska svaga, det är svårt att hitta lämpliga övningar. 

Nivåskillnaderna mellan eleverna är stora.’) [inf. 51] 

 

(2)  ”Miten motivoin oppilaitani? On myös aikamoinen haaste saada tarvittavat asiat 

opetettua siinä ajassa kun se pitäisi tehdä.”   

 (’Hur motiverar jag mina elever? Det är också en ganska stor utmaning att hinna 

undervisa allt under den tid som det borde göras.’) [inf. 48] 

 

(3)  ”- - Opettaa suullista materiaalia niin, että opiskelijat hallitsevat sen myös kirjallisessa 

muodossa yo-kokeessa (sensorin ilmoituksella tämä on tarkoitus).” 

 (’Att undervisa i det muntliga materialet så, att eleverna behärskar det också i skriftlig 

form i studentexamen (vilket är syftet enligt censorn)’). [inf. 24] 

 

Fråga 14 var Anser du att det är svårt att bedöma muntlig språkfärdighet? Om du svarar Ja, 

motivera varför och hur. 

I avsnitt 7.1 (tabell 15) behandlade jag kvantitativt den första frågan och det framgick att 54 

% av lärarna ansåg att det är svårt att bedöma muntlig språkfärdighet. I det följande behandlar 

jag den kvalitativa delen av frågan där de motiverade sina Ja-svar.  

Majoriteten av lärarna ansåg att bedömning av muntlig språkfärdighet är svårt därför att 

bedömningskriterierna är oklara för dem. De vet inte exakt om de måste betona flyt eller 

felfrihet. Vidare är det svårt att definiera nivån och placera eleverna i olika färdighetsskalor. 

Flera av dem upplevde också att det inte var lätt att vara objektiv. Varje elev har sin egen 

personlighet, men det får inte heller påverka bedömningen. Det betonades också att 

provuppgifterna var ganska krävande och ibland också bristfälliga varför diskussionerna inte 

var naturliga och autentiska vilket påverkade elevernas prestationer.  En del av lärarna 

nämnde också avsaknaden av tillräcklig fortbildning och erfarenhet.  

(4)  ”Lähinnä se, kuinka paljon esim. ääntämis- tai kielioppivirheet vaikuttavat 

arviointiperusteisiin, entä oppilaan persoona jne.”  
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 (’Främst det vilken betydelse t.ex. uttals- och grammatikfelen har enligt 

bedömningskriterierna, eller hur elevens personlighet påverkar osv.’) [inf. 11]     

 

(5)  ”Ohjeet epäselvät. Koulutus ollut huonoa. Edes kouluttajat eivät ole olleet yhtä mieltä 

kriteereistä. Ei tietoa, kenen kouluttajan ohjeita noudattaisi.”  

 (’Instruktionerna är oklara. Fortbildningen har varit bristfällig. Inte ens utbildarna har 

varit eniga om kriterierna. Man vet inte, vems instruktioner man borde följa.’) [inf. 50] 

 

(6)  ”Pitäisi olla objektiivinen. Mitä seikkoja pitäisi arvioinnissa korostaa. Kokeen 

käytännön järjestely.” 

 (’Man borde vara objektiv. Vilka saker som borde betonas i bedömningen. Att 

organisera provet i praktiken.’) [inf. 42] 

 

Fråga 15 löd Tror du att den separata muntliga kursen kan minska övningen av muntlig 

språkfärdighet i andra obligatoriska och fördjupade svenskkurser? 

Största delen av lärarna ansåg att den muntliga kursen inte minskar övning av muntlig 

språkfärdighet i andra svenskkurser eftersom de har insett vikten av muntlig språkfärdighet nu 

och i framtiden. De betonade att alla kurser är separata och det finns flera muntliga övningar i 

kursmaterialen så muntlig övning är en naturlig del av kurserna. Många av lärarna ansåg att 

kursen tvärtom ökar andelen muntlig övning eftersom man tack vare kursen nu inser hur 

mycket mer måste man öva muntlig färdighet redan före denna kurs för att eleverna skall ha 

bättre grundförutsättningar. Det hjälper också dem att finna nya alternativa sätt att öva 

muntligt under andra kurser i svenska. 

De som svarade jakande nämnde att eftersom det ofta är omöjligt att hinna gå igenom allt 

undervisningsstoff under kurserna är det nu lättare att flytta muntlig övning till denna kurs. 

Speciellt måste man nu öva mer grammatik under den fördjupade kursen, kurs sju eftersom 

eleverna annars inte har tillräckligt med tid för det och det är trots allt språkriktigheten som 

fortfarande spelar den viktigaste rollen i studentexamen.  

(8)  ”En usko, että vähentää, koska kurssi on kuitenkin vapaaehtoinen. Pakollisissa 

kursseissa on kuitenkin otettava paljon suullista.” 
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 (’Jag tror inte att den minskar, eftersom kursen ändå är frivillig. Man måste ändå öva 

mycket muntligt på obligatoriska kurser.’) [inf. 38] 

 

(9)  ”En, koska tulokset olivat heikkoja ja se osoittaa, että pitää harjoitella alusta asti tosi 

paljon enemmän.” 

 (’Nej, eftersom resultaten var dåliga och det visar att man måste öva mycket mer från 

början’) [inf. 31] 

 

(10)  ”En usko, että vähentää. Mutta suurin dilemma tässä koko suulliseen keskittymisessä 

on, että jos keskittyy enemmän suulliseen, jää jotain muuta pois. Ei kuitenkaan ilman 

kielen perusrakenteita pysty kieltä hyvin oppimaan. Ehdottomasti yksi lisäkurssi 

pakollisena olisi paikallaan, tai sitten ytlkin pitäisi unohtaa päätteistä rankaiseminen 

esim tack för hjälp- tyylisissä avorakenteissa.” 

 (’Jag tror inte att den minskar. Men när man fokuserar på muntlig färdighet är det 

största dilemmat att om man koncentrerar sig mer på det muntliga, saknas det något 

annat, man kan ändå inte lära sig språk effektivt utan språkets grundstrukturer. Det 

måste absolut finnas en extra kurs eller också borde studentexamensnämnden sluta att 

straffa för utelämnade ändelser i strukturövningar såsom t.ex. i öppna strukturer typ tack 

för hjälp är’) [inf. 62] 

 

(11)  ”Omalla kohdallani suullisen kurssin vetäminen lisäsi suullista harjoittelua, koska 

”silmät avautuivat” erilaisiin suullisiin tehtäviin ja aloin toteuttaa sellaisia myös muilla 

kursseilla.” 

 (’I mitt fall ökade bruket av muntliga övningar på grund av att jag undervisade den 

muntliga kursen, eftersom ” mina ögon öppnades" för olika muntliga övningar och jag 

började använda sådana också i andra kurser.’) [inf. 74] 

 

(12)  ”Kyllä. Muutenkin on kiire saada asiat käytyä, ruotsinkieltä ei osata enää niin hyvin 

kuin ennen, lukioon tultaessa, myös asenteet ovat muuttumassa (median vaikutuksesta) 

kielteisimmiksi. Helposti tulee siirrettyä puhumista rub6-kurssille.” 

 (’Ja. Det är bråttom i alla fall att hinna gå igenom allt, man kan inte längre svenska så 

bra som tidigare när man kommer till gymnasiet, också attityderna håller på att bli 
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(p.g.a. media) till mer negativa. Det är lätt att flytta talandet till RUB6-kursen.’) [inf. 

69] 

 

Fråga 16 var Denna fråga gäller dig om du svarade Ja på fråga nr 9. Hurdana åsikter har 

eleverna haft om kursen? Är de t.ex. rädda för att kommunicera på främmande språk? Hur 

syns denna rädsla eller blyghet? 

Enligt lärarna har majoriteten av eleverna inte varit rädda för att kommunicera på främmande 

språk, utan de har varit motiverade och intresserade och deras feedback har varit positiv. Men 

några betonade att det ofta är just de modigaste, duktigaste och mest utåtriktade eleverna som 

väljer kursen och de svagare eller blygare kan skippa eller hoppa av den. En del av eleverna 

var för blyga för att välja den, men efter att de gått kursen hade de positiva känslor om det. 

Det nämndes också i några svar att eleverna är blyga för att tala högt. Enligt några lärare var 

de speciellt rädda för att de inte kunde uttala rätt eller tala utan grammatikfel och därför tiger 

de, gör pauser i sitt tal eller byter språk till finska hellre än känner sig generade inför lärare 

och klasskamrater. Några av dem blev t.ex. nedslagna och frustrerade eftersom de kände sig 

ha dåliga språkkunskaper och begränsat ordförråd. Också det faktum att det muntliga provet 

bandades in gjorde flera av eleverna för blyga för att tala. En lärare skrev att det delvis är 

lärarnas fel att eleverna är så rädda för grammatikfelen i sitt tal eftersom lärarna ännu betonar 

för mycket grammatik i sin undervisning.  

(13)  ”Oppilaat ovat innostuneita. Ja alun arastelu häviää heti, jos saan luokkaan oikean 

ruotsalaisen.” 

 (’Eleverna är entusiastiska. Och blygheten som finns i början försvinner genast om jag 

får en äkta svensk att besöka klassen.’) [inf. 1] 

 

(14)  ”Oppilaat olivat melko rohkeita ja moni antoi kurssipalautetta, että paras kurssi tähän 

mennessä. Ryhmä pienempi kuin normaalisti ja vain kirjoituksiin menijöitä oli kurssilla. 

Motivaatio oli korkealla.” 

 (’Eleverna var ganska modiga och flera gav som feedback att det var den bästa kursen 

som de hade haft hittills. Gruppen var mindre är vanligt och på kursen fanns det bara de 

elever som skriver svenska i studentexamen. Motivationen var hög.’) [inf. 28] 
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(15)  ”Osa tykkäsi kurssista tosi paljon, osa jätti sen kesken, kun ei osaa tai uskalla ilmaista 

itseään ruotsiksi. Pareittain tehtävä sujuvat yleensä hyvin, kun muut (eikä opettaja) 

kuuntele.” 

 (’En del av dem tyckte om kursen jätte mycket, några avbröt den, eftersom de inte 

kunde eller vågade uttrycka sig på svenska. Övningarna som man gör parvis går bra, om 

de andra (eller läraren) inte lyssnar på.’) [inf. 25] 

 

(16)  ”Arastelevat kovasti. Eivät usko, että saa puhua vaikka tekee virheitä, varsinkaan kun 

asumme kaksikielisessä kunnassa. Yleensä vasta Tukholman opintomatkan aikana he 

alkavat puhua ja huomaavat ymmärtävänsä paljonkin.” 

 (’De är blyga. De tror inte att man kan tala trots att man gör fel, speciellt därför att vi 

bor i en tvåspråkig kommun. I regel är det först under en studieresa till Stockholm som 

de börjar tala samt inser att de i själva verket förstår ganska bra.’) [inf. 43] 

 

(17)  ”Kyllä he arastelivat. Esimerkiksi ääntämisen harjoittelu tuntui jotenkin tökkivän, 

eivätkä halunneet toistaa sanoja/lauseita, jos eivät nähneet niitä kirjoitettuna edessään. 

Myös keskustelut tyrehtyivät liian nopeasti valmiiden kysymysten loputtua. 

Ääntämisessä tuntuu, että useat virheet istuvat niin lujassa, että niitä ei saa millään 

kitkettyä yhden kurssin aikana.” 

 (’Ja, de var blyga. Att öva uttal verkade t.ex. ta emot på något sätt och de ville inte 

upprepa ord om de inte såg dessa i skriftlig form. Diskussionerna upphörde också allt 

för snabbt när det inte längre fanns färdiga frågor. Det känns som att uttalsfelen sitter så 

djupt att man inte kan eliminera dem under en kurs.’) [inf. 11] 

 

Fråga 17 löd Hur upplever du de muntliga övningarna i klassrummet? Tycker du att sådana 

t.ex. är en risk för arbetsron?  

Majoriteten av lärarna upplever muntliga övningar positivt i klassrummet. De betonade att de 

flesta elever tycker om muntliga övningar och är rutinerade att kommunicera. Muntlig övning 

som arbetssätt är trevlig omväxling i såväl undervisning som inlärning, och enligt dem finns 

det inga problem med arbetsron med gymnasisterna. Men det finns alltid elever som inte tar 
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övningarna på allvar eller har svårigheter att tala svenska varför inlärningen lider. Det är ändå 

lärarens uppgift att gå runt i klassrummet och se till att samtalen förblir sakliga. Att motivera 

är också mycket viktigt . Återigen betonade de mycket vikten av gruppstorlek, om den är för 

stor kan det vara svårt att få alla elever att hålla sig till saken.  

En lärare som undervisar på gymnasiet i en tvåspråkig kommun, skrev att eleverna skolkar 

om det finns muntliga övningar och därför finns det inte mycket muntlig övning i hennes 

undervisning. Hon upplever ytterligare att det är en risk för arbetsron.  

Några ansåg att inlärningen ibland kan vara mer effektiv med skriftliga övningar, speciellt för 

de svagare eleverna, eftersom det under muntlig övning är nästan omöjligt att korrigera alla 

fel. Två män som upplevde muntlig övning negativt motiverade att det är onödigt samt 

tidsslöseri av samma anledning.  

(18)  ”- - Heikoille oppilaille tehtävät mietittävä erittäin tarkkaan, jottei työrauhaongelmia 

synny. Suurempi ongelma ovat oppilaat, jotka eivät ”kelpaa” kenenkään pariksi.” 

 (’Man måste planera noggrant hurdana övningar det finns för svaga elever, för att det 

inte uppstår problem med arbetsron. Ett större problem är de elever som inte duger som 

kompis till någon i parövningar.’) [inf. 42] 

 

(19)  ”Koen ne kaikkein antoisimpina opetustilanteina: niissä he oppivat eniten ja saavat pitää 

hauskaa. En koe suullisia harjoituksia uhkana työrauhalle.” 

 (’Jag upplever dem som de mest givande undervisningssituationerna: genom dem lär de 

sig mest och får ha kul. Jag upplever inte att muntliga övningar är någon risk för 

arbetsron.’) [inf. 33] 

 

(20)  ”En koe uhkana, ellei sitten ole niin iso ryhmä, että alkavat kuin itsestään puhua omiaan 

tehtävän päätyttyä. Koen myös, että suulliset tehtävät ovat joskus ajan haaskausta, olen 

itse siirtänyt painopistettä kirjallisiin harjoituksiin, jotka ovat kielen hallinnan osalta 

paljon tehokkaampia.” 

 (’Jag upplever dem inte som en risk, om gruppen inte är så stor att eleverna börjar prata 

om sina egna saker efter övningen. Jag anser också att muntliga övningar ibland är 

tidsslöseri, jag har börjat betona skriftliga övningar vilka är mycket mer effektiva vad 

gäller behärskning av språket.’) [inf. 27] 
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Fråga 18 var Dagens inlärningssyner som t.ex. kooperativ inlärningssyn, konstruktivism och 

sociokonstruktivism betonar bl.a. att inläraren måste bearbeta språk självständigt och djupt 

samt kooperativt. Vad tycker du om dessa idéer om inlärning? 

Största delen av lärarna var eniga om betydelsen av dagens inlärningssyner som betonar bl.a. 

vikten av att bearbeta språket självständigt, djupt samt kooperativt. De anser att de hör till 

dagens språkinlärning, korrelerar just med muntlig övning och spelar en stor roll för hur bra 

man minns och lär sig språk.  Och vad som är viktigast motsvarar de dagens förväntningar på 

arbetslivet. Några tog också upp det att skulle vara allt mer effektivt om eleverna fick tala 

med en äkta svensk person, det skulle väcka intresse och förståelse för främmande kulturer.  

Vad gäller konstruktivistisk inlärningssyn tyckte några lärare att konstruktivismen är ett bra 

sätt att lära sig eftersom den betonar mycket betydelsen av inre motivation. Eleverna måste ha 

självständig kommunikation som mål. Men några av dem tog upp att bara de aktiva och 

duktiga eleverna kan utnyttja denna inlärningssyn eftersom det krävs goda grunder i svenska 

och i gymnasiet finns sällan tid att lära sig språk mycket djupgående. Många av lärarna 

föredrar också kooperativ inlärning som ofta förverkligas i form av grupp- och pararbete samt 

samtalssövningar. De betonar att det är ett meningsfullt sätt att ge ansvar till eleven. Men det 

framkom igen i några svar att det krävs för mycket tid.  

Lärare som var av annan åsikt argumenterade att den lärarstyrda undervisningen är det bästa 

alternativet eftersom få elever är medvetna om hur man lär sig bäst och eleverna hoppas t.o.m. 

själva att den ska vara traditionell och konservativ för att deras egen arbetsbörda ska minska. 

De betonade också att dagens inlärningssyner är långt ifrån vardagsverklighet. Några lärare 

ansåg att man kunde språk bättre förr och om man arbetar mycket t.ex. i smågrupper finns det 

en risk att man lär sig ännu mindre.   

(21)  ”Nämä mainitsemasi oppimiskäsitykset ovat minulla vahvasti opetuksessa mukana. 

Samalla kun tekee kaverin kanssa tehtäviä, voi toiselta saada tukea siinä missä itse on 

heikoilla ja vastaavasti samalla oppia ihmissuhdetaitoja ja kommunikointia. Ihan paras 

juttu tämä yhteistoiminnallisuus.” 

 (’Dessa inlärningssyner som du nämnde spelar en viktig roll i min undervisning. När 

man övar med en kompis kan man få hjälp med det som man inte själv behärskar och på 
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motsvarande sätt lär man sig samtidigt färdigheter i mänskliga relationer samt 

kommunikation. Denna kooperativitet är just toppen.’) [inf. 68] 

 

(22)  ”Opetan osin konstruktiivisesti ja minusta se on hyvä tapa oppia, opettaa myös vastuuta 

ja itsenäisyyttä.” 

 (’Jag undervisar delvis konstruktivistiskt och jag tycker att det är ett bra sätt att lära sig, 

det lär också ansvar och självständighet.’) [inf. 18] 

 

(23)  ”Mielestäni kieli on kommunikointiväline, minkä vuoksi oppitunneilla kannattaa 

käyttää hyväksi mahdollisuutta kielen käyttämiseen.” 

 (’Jag tycker att språket är ett redskap för kommunikation, varför det lönar sig att 

utnyttja möjligheten att använda språket under lektionerna.’) [inf. 26] 

 

(24)  ”Opiskelijat ovat aika konservatiivisia ja odottavat tiettyjä työtapoja, jotta heistä 

tuntuisi, että  nyt on opittu (oikein?). - - ” 

 (’Eleverna är ganska konservativa och förväntar sig vissa arbetssätt, för att de kan känna 

att de har lärt sig (rätt?).’) [inf. 47]  

 

(25)  ”En ole vakuuttunut näistä uusista näkemyksistä, koska ennen vanhaan oppilaat osasivat 

kieliä paremmin ja puhuakin paremmin, koska hallitsivat kieliopin ja sanastot 

paremmin. Nyt kyllä ymmärtävät passiivisesti hyvin, kuunteluja ja tekstejä, mutta 

aktiivinen kielitaito on heikentynyt.” 

 (’Jag har inte blivit övertygad om dessa nya syner, eftersom eleverna förr kunde språk 

och också kunde tala bättre, eftersom de kunde grammatik och ord bättre. Nu förstår de 

nog passivt bra, hörförståelse och texter men den aktiva språkfärdigheten har blivit 

sämre.’) [inf. 37] 

 

Fråga 19 löd Har lärarens roll förändrats med nya, förändrade inlärningssyner och med att 

man betonar övning av muntlig språkfärdighet? Motivera ditt svar. 

Det vanligaste svaret bland lärarna var att de upplever att lärarens roll har förändrats med nya, 

förändrade inlärningssyner och till följd av att man betonar övning av muntlig språkfärdighet. 
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Största delen av lärarna ansåg att det är positivt och går i rätt riktning.  Det förekom i många 

svar att läraren är en instruktör, forskare, planerare, tränare och inte längre en lärare som talar 

nästan hela tiden högt samt ger svar. 

 Under de muntliga övningarna lyssnar, läraren på eleverna, och motiverar dem. Eleverna 

däremot har en mer aktiv och självständig roll än tidigare. Lärarna ansåg också att det är 

positivt att de tillsammans med eleverna kan fundera över olika möjligheter att uttrycka sig 

muntligt. Undervisningen har blivit mer kommunikativ vilket borde beaktas också i 

studentexamen hoppas de. Men enligt dem har elevernas skriftliga kunnande däremot blivit 

sämre i svenska. En del av dem ansåg också att rollen är för krävande nuförtiden. Det krävs 

för mycket arbete och aktivitet i förhållande till resurserna och läraren måste fungera som en 

teknisk expert.  

Färre än hälften av lärarna ansåg att lärarrollen inte har förändrats. Fem av dem (på 1980- och 

1990-talen utexaminerade) svarade att de alltid har betonat sådana saker. En man ansåg att 

man inte får tänka sig att dagens elever vill hela tiden lära sig alltmer, lärarens roll är likadan 

som den alltid har varit. Några hade en så kort arbetserfarenhet att de inte kunde exakt besvara 

frågan.   

(26)  ”Ehdottomasti koen! Erityisesti ruotsin kielessä opettajan motivointikyky ja persoona 

ovat erittäin tärkeitä. Koulussa pitäisi ehdottomasti suuntautua Pohjoismaihin ja opetella 

riikinruotsia. Suomi maana ja pakkoruotsi ei innosta!” 

 (’Ja, absolut! Speciellt är förmågan att motivera och lärarens personlighet jätte viktiga 

vad gäller svenska. Man måste absolut inrikta sig på Norden och lära sig rikssvenska. 

Finland som land och tvångssvenska intresserar inte.’) [inf. 57] 

 

(27)  ”- - Tietenkin open rooli on erilainen suullisen painotuksen myötä, täytyy varoa ettei 

vain olisi itse ääneessä kovinkaan paljoa, joten suunnittelu on tehtävä huolella, samoin 

ohjeiden antaminen.” 

 (’Förstås är lärarens roll olik på grund av betoningen av det muntliga, man måste akta 

sig för att man inte själv talar för mycket, så man måste planera och ge instruktioner 

noga.’) [inf. 40] 
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(28)  ”Open rooli luokassa suullisten harjoitusten aikana on eri kuin tavallisessa 

opetustilanteessa. Open on oltava muuntautumiskykyinen ja kyettävä kuuntelemaan.” 

 (’Lärarens roll i klassen under muntliga övningar är olik än under vanlig undervisning. 

Läraren måste ha omvandlingsförmåga och kunna lyssna.’) [inf. 39]  

 

(29)  ”- - Suullisen harjoittelun painottaminen vie opiskelua vihdoin siihen suuntaan, johon 

sen olisi pitänyt mennä jo ajat sitten. Esim. Tanskassa kielten tunnilla esitetään 

suullisesti melkein joka tunnilla jotain, ja esiintyminen vieraalla kielellä opitaan jo 

paljon nuorempana. Suomessa hiotaan taitoja 10v ennen kuin panostetaan suulliseen, 

jolloin puhuminen paljon haasteellisempaa!” 

 (’Tack vare betoning av muntlig övning går inlärningen äntligen i den riktning som det 

borde ha gått för länge sedan. T.ex. i Danmark har man muntliga presentationer på 

nästan varje lektion och man lär sig att hålla presentationer på främmande språk redan 

som yngre. I Finland övar man kunskaperna i tio år innan man satsar på det muntliga 

och då är det mycket mer utmanande att börja tala.’) [inf. 24] 

 

 

8 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

8.1 Diskussion av resultaten 

Enligt de kvalitativa och kvantitativa resultaten är åsikterna och attityderna hos svensklärare 

på gymnasiet huvudsakligen positiva vad gäller muntlig övning i svenska. Alla 76 deltagare 

ansåg att muntlig övning är en viktig eller en mycket viktig del av språkinlärning och största 

delen av dem (82 %) var eniga om det att det borde finnas allt mer muntlig övning. De få som 

hade en negativ inställning motiverade sina svar med att eleverna inte lär sig så effektivt 

genom att öva muntligt tillsammans med andra elever eftersom lärarna då inte kan vara säkra 

på kvaliteten av inlärning. De ansåg också att det är svårare att korrigera språkfel i tal än i 

skrift, vilket är förståeligt eftersom talat språk är mer komplext till sin struktur än skrivet 

språk (se 2.1). Men som det konstateras i avsnitt 2.3 gör lärarna oftast fel om de bedömer 

elevernas muntliga språkfärdighet som om det var frågan om skrivande eftersom muntlig 

språkfärdighet inte kan utvecklas fullständigt om språkdräkten och korrektheten betonas för 

mycket. 
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Några lärare konstaterade att inlärning genom att öva muntligt känns för eleverna mer 

främmande än den lärarstyrda undervisningen. Men det borde just vara så att eleverna skulle 

bli rutinerade i muntlig övning eftersom muntlig kommunikation, som det betonas i avsnitten 

2.3 och 4.2, är viktigast vad gäller kommunikation mellan människorna och syftet är att 

eleverna inser att en förutsättning för verklig kommunikationsförmåga är en långsiktig och 

allsidig kommunikativ träning (Kaikkonen & Kohonen 1998, 12-13, Grunderna för 

gymnasiets läroplan 2003, 94.) Jag anser att ganska många människor fortfarande har den 

uppfattningen att man lär sig bäst om läraren berättar hur alla grammatikreglerna fungerar 

trots att man i verkligheten lär sig tala främmande språk bara genom att tala även om det är en 

lång inlärningsprocess.  

Många lärare anser att tiden inte alltid räcker för muntlig övning eftersom de måste hinna gå 

igenom allt annat undervisningsstoff. Jag diskuterar också detta i inledningen av denna 

undersökning. Det är förståeligt att lärarna i genomsnitt hinner använda mindre än hälften av 

lektionen till muntlig övning eftersom den gällande studentexamen där tyngdpunkten ligger 

på grammatik och där svaren är helt skriftliga, skapar stress för dem att undervisa 

grammatikbetonat. Därför borde också studentexamensnämnden beakta kommunikativ 

språkinlärning genom att utveckla studentexamen i en mer kommunikativ riktning, vilket är 

lärarnas förväntning.  

Vad gäller den muntliga kursen Tala och förstå bättre (RUB6) som diskuteras i avsnitt 4.3 

ansåg de flesta lärare som redan hade erfarenhet av den att den är nyttig för eleverna men en 

utmaning för dem själva. Utmanande var bl.a. den ökade arbetsbördan; att söka intressant 

material, planera ett meningsfullt kursinnehåll, förändra innehållet i kurs sju, bedöma 

muntliga prov osv. Men i alla fall var deras inställning till kursen positiv för det mesta och de 

var beredda att arbeta mer för kursens och elevernas skull. Detta bekräftade min hypotes. Lite 

överraskande var att ganska många lärare ansåg att eleverna har sämre kunskaper i och 

motivation för svenska nuförtiden vilket förorsakar svårigheter bl.a. under denna muntliga 

kurs. Enligt dem är det t.ex. svårare att motivera elever att tala om de inte ens har 

grundkunskaper i svenska. En del hade insett hur viktig roll de äkta svenska kontakterna 

spelar vad gäller motivering. Det tas upp också i avsnitt 2.4 att det lönar sig inte att glömma 

påverkan av en positiv attityd till språket (Lehtonen 1994, 91) så inriktningen mot Sverige, 
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svenskarna och rikssvenska skulle säkert vara ett effektivt sätt att väcka intresse och 

motivation fast det naturligtvis kräver mer resurser. 

Enligt lärarnas erfarenheter hade de blivit informerade och fortbildade mest om bedömningen 

av kursen samt det muntliga provet (se bilaga 2) men också innehållet i kursen (se tabeller 10 

a och 10 b). Men det framkom att alla inte hade fått fortbildning eller att den hade varit 

bristfällig. Detta diskuteras i avsnitt 4.3.1. Oklara bedömningskriterier tycktes väcka 

diskussion bland några lärare trots instruktionerna och fortbildningen. De visste inte klart om 

de måste betona uttal, flyt eller felfrihet i talet. På grund av dessa bedömningssvårigheter 

skulle deras arbete säkert underlättas om de fick betrakta språket i mindre delar då det skulle 

vara fråga om analytisk bedömning (se avsnitt 3.1 och tabell 1). Nu bedöms kursen samt 

provet holistiskt i siffror enligt skalan 4-10 (Ändring av grunderna för läroplanen i 

gymnasieutbildning för unga 2003, 2). En del betonade också att bedömningen blir lättare om 

det finns en kollega med. I så fall skulle också bedömningen förbättras som det konstateras i 

kapitel 3. Men man kan anta att bedömningssvårigheterna som att vara objektiv, definiera 

nivån och placera eleverna i olika färdighetsskalor minskar med erfarenhet. Därför är det 

viktigt att beakta att denna muntliga kurs var ännu ganska ny för flera lärare så resultaten kan 

vara olika om man studerar detta ämne senare.  

Jag antog före denna undersökning att det kan vara svårt att få elever att delta i denna kurs, 

men min hypotes bekräftades inte eftersom det enligt lärarnas erfarenheter hade funnits i 

genomsnitt mer än tio elever på kursen och största delen av dem hade inte varit för blyga för 

att tala under kursen. Men en del rapporterade också om elevernas rädsla för att tala, att göra 

uttalsfel och att bli utskrattade samt hur detta syntes genom att eleverna teg eller gick över till 

finska.  Detta stämde exakt med avsnitt 2.4 där jag diskuterar rädslan för att kommunicera på 

främmande språk. Det framkom att flera lärare ansåg att rädslan för språkfel kan bero på den 

grammatikbetonade undervisningen. Elevernas behov att se skriven text framför sig när de 

borde tala återspeglar också det faktum att man i undervisningen har koncentrerat sig mer på 

skrivet språk än på talat språk vilket diskuteras också i avsnitt 2.1. Jag anser det vara fint att 

lärarna är medvetna om detta eftersom de då förstår eleverna bättre och kan förändra sitt eget 

sätt att lära när det är fråga om muntlig övning. Men ett problem som är värd att tänka på i 

framtiden är hur man också får de svagare eleverna att delta i kursen eftersom flera lärare 

rapporterade att kursdeltagarna för det mesta var duktiga elever och för några var det svårast 
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att just delta i kursen eftersom de hade hört att man där talar mycket.  I alla fall hjälpte denna 

kurs lärarna att inse hur mycket mer eleverna behöver muntlig övning samt hurdana övningar 

de kan ta också på andra kurser fast få medgav att nu kan de lättare på grund av tidsbrist 

minska muntlig övning på andra kurser. 

I kapitel 5 diskuteras inlärningssynerna kooperativ inlärning, konstruktivistisk inlärningssyn 

och sociokonstruktivism. Vad gäller lärarnas åsikter om dessa ansåg majoriteten att de spelar 

en viktig roll i dagens undervisning och inlärning, lär eleverna att ta ansvar samt motsvarar 

kraven i arbetslivet.  I avsnitt 2.3 tas upp hur stor roll muntlig kommunikation har i arbetslivet 

nuförtiden. Enligt de flesta lärare korrelerar dessa syner med muntlig övning samt inlärning 

medan några ansåg att de bara är teoretiska begrepp och inte syns i den vardagliga 

inlärningen. De lärare som alltid hade betonat dessa inlärningssyner i sin undervisning när det 

är fråga om kommunikativ muntlig övning hade utexaminerats under olika årtionden. Således 

kan man inte dra slutsatsen att man förr i tiden inte alls betonade kommunikativ muntlig 

övning. Däremot tror jag att varje lärare har sitt personliga perspektiv på undervisning och 

inlärning oavsett på vilket sätt språket undervisas i skolorna. 

Det framkom i flera svar att kooperativ inlärning är ett effektivt sätt att lära sig språk. Lärarna 

har insett hur eleverna kan hjälpa varandra under kooperativ inlärning, då hänsyn tas till 

elever på olika nivåer som det diskuteras i avsnitt 5.1. Enligt lärare förverkligas detta bl.a. i 

form av samtalsövningar. Samtal, som är den mest typiska situationen där man använder talat 

språk med en annan person, behandlas mer ingående i avsnitt 2.2. För några lärare kändes den 

kooperativa inlärningssynen ändå främmande vilket är naturligt enligt Sahlberg och Sharan 

(2002, 367) eftersom det kan vara svårt att avstå från de traditionella behavioristiska 

övningarna (se avsnitt 5.2). Lärarens roll har förändrats; han har blivit en instruktör, forskare, 

tränare och bedömare vilket framkom såväl i deltagarnas svar som i avsnitt 5.1. Största delen 

av lärarna i denna studie har accepterat denna förändring och ställer sig positiva till den.  

Om konstruktivistisk inlärningssyn var lärarnas åsikter också ganska positiva.  Dock ansåg de 

flesta att många elever har för dåliga kunskaper för att lära sig konstruktivistiskt. Enligt 

kognitiv-konstruktivistisk inlärningssyn (se 5.3) är meningen inte att lära sig säga utantill utan 

konstruera och bearbeta information grundligare men tyvärr tycks muntlig övning i 

gymnasierna vara ganska ytligt enligt lärarnas rapportering. I avsnitt 5.3.1 diskuteras 

schemateori som betonar den information som man har lärt sig tidigare.  Det framkom i de 
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öppna svaren hur lärarna nu efter att undervisat denna kurs har bestämt att ta mer muntlig 

övning under tidigare kurser.  Jag tror att genom att ha man muntlig övning redan från början 

lär sig eleverna flera olika scheman som hjälper dem att producera tal på senare kursnivåer.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots att lärarna upplever betoning av muntlig 

språkfärdighet positivt och har insett dess viktiga roll i dagens arbets- och vardagsliv (se 

avsnitt 3.1) är de nu allt mer bekymrade om elevernas försämrade språkkunskaper. Som 

alternativ skulle de vilja få antingen en obligatorisk extrakurs i kursutbudet för att tiden skulle 

räcka till mer grundlig inlärning i språkets alla delområden eller att studentexamensnämnden 

förändrar kraven i en mindre grammatikbetonad riktning. Det skulle vara intressant om detta 

ämne studerades senare. Då skulle man kunna se om den så kallade konflikten mellan den 

grammatikbetonade studentexamen och betoningen av muntlig språkfärdighet fortfarande 

existerar enligt lärarna.  

 

8.2 Sammanfattning 

I denna pro gradu- avhandling har jag betraktat hur viktig roll övning av muntlig 

språkfärdighet i svenska spelar i gymnasierna i Finland. Syftet var att studera hurdana åsikter, 

attityder och erfarenheter gymnasiets svensklärare har om den muntliga kursen Tala och 

förstå bättre (RUB6) samt övning av muntlig språkfärdighet. Vidare koncentrerade sig 

undersökningen på att ta reda på hurdana åsikter dessa lärare hade om dagens inlärningssyner 

vad gäller undervisning av muntlig språkfärdighet. I undersökningen deltog 76 svensklärare 

som hade utexaminerats under olika årtionden. Informanternas åsikter, attityder och 

erfarenheter undersöktes med hjälp av ett frågeformulär som skickades via SROs 

(Svensklärarna i Finland rf) e-postlista. Frågorna bestod såväl av strukturerade som öppna 

frågor. De strukturerade studerades kvantitativt och de öppna kvalitativt.  

Resultaten visade att alla lärare ansåg att muntlig övning spelar en viktig roll vad gäller 

inlärning av språk. Men trots det kan de inte ta muntliga övningar i sin undervisning så ofta 

som de skulle vilja på grund av tidsbrist. Största delen av dem använder mindre än hälften av 

lektionen för muntlig övning och resten av tiden upptas bl.a. av ord- och 

grammatikövningarna som fortfarande spelar en mycket viktig roll i studentexamen. De ansåg 
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att just den grammatikbetonade studentexamen och betoningen av muntlig språkfärdighet är 

nu lite i obalans. En del föredrar ändå fortfarande mer skriftliga övningar än muntliga när det 

är fråga om effektiv inlärning. 

Över hälften av informanterna hade undervisat kursen Tala och förstå bättre (RUB6). De 

flesta av eleverna som hade deltagit i kursen hade varit motiverade och intresserade men 

några elever hade inte vågat delta i den därför att man talar mycket där. Lärarna upplevde 

kursen som nyttig för eleverna och den fick dem att inse nya alternativa sätt att öva muntlig 

språkfärdighet under andra kurser. Det visade sig också under den att det behövs mycket mer 

muntlig övning redan tidigare. Därför att kursen var ny för flera lärare upplevdes den också 

som utmanande. En del ansåg att det är arbetsamt bl.a. att söka intressant kursmaterial 

eftersom de ville att kursinnehållet skulle vara så intressant och meningsfullt som möjligt och 

för ca hälften av lärarna kändes bedömningen av muntlig språkfärdighet svårt.  Största delen 

hade ändå fått tillräckligt med instruktioner samt fortbildning om denna kurs.  

Majoriteten av lärarna ansåg att inlärningssyner som kooperativ inlärning, konstruktivistisk 

inlärningssyn och sociokonstruktivism går hand i hand med muntlig övning. Speciellt genom 

att öva kooperativt kan eleverna hjälpa varandra att tala med fullständiga satser. Men enligt 

några lärare kan de inte undervisa kooperativt eller konstruktivistiskt på grund av elevernas 

ganska dåliga grundkunskaper i svenska eftersom de ansåg att dessa kunskaper inte räcker till 

mer djupgående inlärning i gymnasiet. Trots det vill största delen av dem tillämpa dessa 

syners idéer i inlärningen nu och i framtiden. Lärare är nuförtiden instruktörer, forskare, 

tränare och bedömare, vilket just delvis beror på betoning av kommunikativ inlärning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Allmänna färdighetsskalor: Allmän muntlig produktion (GER, 60, Council of 

Europe 2003, 93). 

 

B1 B2 

Kan relativt flytande ge en enkel 

beskrivning av ett av flera ämnen 

inom sitt intresseområde och 

presentera den i logisk följd. 

Kan ge tydliga, systematiskt 

utformade beskrivningar och 

prestationer, där viktiga punkter 

lyfts fram på lämpligt sätt, och ge 

relevanta understödjande fakta./ 

Kan ge tydliga detaljerade 

beskrivningar och prestationer av 

en rad olika ämnen med 

anknytning till sitt intresseområde 

och utveckla och ge stöd av 

tankar med hjälp av 

understödjande detaljer och 

belysande exempel.  

 

A1 A2 

Kan producera enkla, 

huvudsakligen isolerade fraser 

om människor och platser. 

 

Kan ge en enkel beskrivning eller 

prestation av människor, levnads- 

eller arbetsförhållanden, dagliga 

rutiner, vad han/hon tycker om 

eller inte tycker om osv. i form av 

korta, listade sekvenser av enkla 

fraser och meningar. 
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C1 C2 

 Kan ge tydliga, detaljerade 

beskrivningarna och prestationer 

av komplicerade ämnen, där 

han/hon integrerar underteman, 

utvecklar särskilda punkter och 

avrundar med en lämplig slutsats. 

Kan producera tydligt, flytande 

och välstrukturerat tal med en 

effektiv logistruktur som hjälper 

mottagaren att uppfatta och 

komma ihåg viktiga punkter. 
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Bilaga 2: Muntligt prov. (Utbildningsstyrelsen) 

SUULLISEN KOKEEN KOOSTUMUS/5.1.2009 

 

Tämä ehdotus kokeen koostumuksesta perustuu Opetushallituksessa 15 vuoden aikana valmistamiin 

ja myymiin lukion päättövaiheen suullisen kielitaidon kokeisiin ja niiden edustamiin koetyyppeihin ja 

niistä saatuun myönteiseen palautteeseen. Tehtävätyypit valittiin vuosien 1990 ‐ 1993 suullisen 

kielitaidon opetus‐ ja arviointikokeilun kokemusten ja Maija Salevan aihetta käsitelleen väitöskirjan 

suositusten perusteella (Maija Saleva, Now They’re Talking. Testing Oral Proficiency in Language 

Laboratory, Jyväskylän yliopisto 1997). Eräät myöhemmät tutkijat, kuten Raili Hildén ja Riku Mäkelä, 

ovat myös sivunneet asiaa väitöskirjoissaan ja muissa tutkimuksissaan. 

 

Suullinen koe suoritetaan pareittain. Sen suorittamiseen menee parilta 15 ‐ 20 minuuttia.  

 

Koe koostuu kolmesta osasta: tavoitekielisen tekstin ääneen lukemisesta, koulun opetuskielisen 

tekstin referoinnista tavoitekielelle ja vapaasta keskustelusta. 

 

1. TAVOITEKIELISEN TEKSTIN ÄÄNEEN LUKEMINEN 
 

Opettaja valitsee tavoitekielisen tekstin, jonka pituus on 100 ‐150 sanaa. Luettuaan tekstin ääneen 

opiskelija esittää kysymyksiä tekstistä kokeessa olevalle toiselle opiskelijalle. Tämän jälkeen he 

vaihtavat osia. 

 

2. LUKION OPETUSKIELISEN TEKSTIN TIIVISTÄMINEN TAVOITEKIELELLE 
 

Laaditaan kaikille vieraille kielille (englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä) (yhteiset?) lukion 

opetuskieliset tekstit. Toiseen kotimaiseen kieleen laaditaan omat tekstinsä.  Tekstit käsittelevät 

oppiaineen oppimäärän eri kurssien sisältöjä. Laaditaan tavoitekielisiä kysymyksiä, joiden pohjalta 

kokeeseen osallistuvat keskustelevat. Näiden lisäksi myös opiskelijoiden omat kysymykset ovat 

mahdollisia. 

 



 

 

63 

   

3. VAPAA TAVOITEKIELINEN KESKUSTELU 
 

Ohjeet annetaan koulun opetuskielellä tai tavoitekielellä. Keskustelun aiheet voivat olla eri kielille 

yhteisiä perustuen oppimäärän kurssien aihepiireihin.  

 

Tekstien määrä 

 

Tekstejä tarvitaan paljon, koska oppilaitoksen jo yhdessä opiskeluryhmässä on paljon opiskelijoita ja 

yli 400 oppilaitosta järjestävät kokeita sekä saman jakson että myös eri jaksojen aikaan.  

ESIMERKKI SUULLISESTA KOKEESTA 

Kurssiarvosana 

 

Englannin pitkän oppimäärän lukion päättövaiheen keskimääräisenä tavoitteena on taitotaso B2.1., 

jota vastaava osaaminen tuottaa arvosanan 8.  Vastaavasti sitä parempi osaaminen tuottaa 

kiitettävän arvosanan ja sitä alempi osaaminen 8 alhaisemman arvosanan. Tavoitetaso B2.1 vastaa 

itsenäisen kielitaidon perustasoa, jossa puhuja suullisessa vuorovaikutuksessa pystyy viestimään niin 

sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on 

mahdollista ilman, että kumpikaan osapuoli kokee sitä hankalaksi. Puhuja pystyy puhuessaan 

tuottamaan selkeitä, yksityiskohtia sisältäviä kuvauksia ja esityksiä hyvinkin erilaisista, itselleen 

mielenkiintoisista aiheista sekä laajentamaan niiden keskeisiä ajatuksia ja tukemaan niitä lisäseikoilla 

ja sopivilla esimerkeillä. Lisäksi puhuja pystyy osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä 

käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiä ja puolustamaan niitä.  

 

Suullisessa kokeessa mitataan opiskelijan taitoa puhua vierasta kieltä. Arvostelussa kiinnitetään 

huomiota seuraaviin seikkoihin: 

‐tehtävän suorittaminen ja vuorovaikutus 

‐sujuvuus 

‐ääntäminen 

‐kielen laajuus/rikkaus (sanasto ja rakenteet) 

‐kielen virheettömyys 

Puhujan kielitaidon eri alueet (kuten sujuvuus, virheettömyys, tarkkuus) eivät välttämättä ole kaikki 

samalla taitotasolla. Lopullinen suullisen kokeen arvosana on siis kokonaisarvosana, jossa otetaan 



 

 

64 

   

huomioon yllä luetellut seikat. Kurssiarvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeeseen sekä muihin 

kurssin aikaisiin näyttöihin. 

 

 

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄTYYPEISTÄ 

RUOTSI 

tehtävä 1 

OPISKELIJA A 

 Lue teksti ääneen parillesi. 

 

Den som studerar heltid på gymnasiet i Sverige och är svensk medborgare får automatiskt 

studiebidrag. Över 20 procents upprepad olovlig frånvaro (skolk) leder till att bidraget stoppas även 

om elevens situation ofta bedöms individuellt. Under förra läsåret fick drygt 9 900 gymnasieelever i 

Sverige minst en månads studiebidrag indraget på grund av skolk. Detta är en ökning på 46 % jämfört 

med läsåret innan. Eleverna miste 950 kronor per månad. Sammanlagt krävs eleverna på en 

rekordstor summa: 19,1 miljoner kronor.  

tehtävä 2 

Vastaa seuraavien tietojen mukaan parisi kysymyksiin.  

 

- opintoraha 1050 kruunua kuukaudessa, 10 kuukauden ajan vuodessa 
- kouluilta tiedot opintoviranomaisille, nykyään aikaisempaa useammin 
- eniten lintsaamista suurkaupungeissa, harvaanasuttujen alueiden oppilaat ahkerammin 

tunneilla 
tehtävä 1 

 Parisi lukee tekstin ääneen. Kiinnostut kuulemastasi ja kysyt häneltä seuraavat lisätiedot. 

 

- Miten naiset ovat mukana työelämässä muissa Euroopan maissa? 
- Mitä ongelmia Ruotsin työelämässä on?  
- Kuinka monta työtöntä Suomessa on nykyään? 

 

tehtävä 2 

Kerro parin minuutin ajan sinua kiinnostavasta ammatista. Hyödynnä vihjeet. 
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- ammatti ja tarvittava koulutus 
- työtehtävät ja –ajat  
- työn asettamat vaatimukset  
- hyvät puolet  
- huonot puolet  

 

tehtävä 3 

 

Keskustele parisi kanssa tekstin pohjalta. Käsitelkää ainakin seuraavat asiat: 

 

- Miksi prekariaatti saavuttaa suosiota etenkin nuorison keskuudessa? 
- Mitä mieltä olette kaikille maksettavasta kansalaispalkasta, jonka saamiseksi ei tarvitsisi 

tehdä mitään? 
- Miten itse suhtaudutte sijoittumiseenne työmarkkinoille tulevaisuudessa? 
- Voisiko kansalaistoiminta olla osa tulevaa työtänne? 

 

Modern intressebevakning  

 

Allt fler finländska ungdomar tycker att den traditionella arbetarrörelsen varken vill eller kan hjälpa 

de mest utsatta i samhället. Missnöjet föder nya grupperingar – det senaste tillskottet är gruppen 

prekariaatti.org på nätet. Gruppen vill lyfta fram den osäkerhet som prekariatet upplever. Med 

prekariat menas t.ex. snuttarbetare, hemmamammor, arbetslösa, deltidsanställda och personer som 

utför obetalt jobb. Gruppen vill definiera om begreppet arbete och lyfta fram det arbete som utförs 

utanför lönearbetet. Rörelsen anser att det inte bara är de mätbara prestationerna som ska ge betalt 

i pengar, utan alla borde få ett slags medborgarlön. Då skulle folk inte behöva ta emot helt omöjliga 

låglönejobb och kortjobb för att klara sig. 

 

tehtävä 1 

OPISKELIJA B 

Parisi lukee tekstin ääneen. Kiinnostut kuulemastasi ja kysyt häneltä seuraavat lisätiedot: 

 

- Paljonko ruotsalaiset lukiolaiset saavat opintorahaa nykyään? 
- Miten viranomaiset saavat tiedon oppilaan poissaolosta? 
- Onko koulujen välillä eroja poissaoloissa? 
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tehtävä 2 

Lue teksti ääneen parillesi 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån har Sverige en arbetslöshet på 5,5 %. Ungdomsarbetslösheten är högre 

i Sverige än i många andra europeiska länder: 14,5 % av ungdomarna mellan 20 och 24 år var 

arbetslösa år 2005, jämfört med till exempel bara 8 % i Danmark. Många menar att det måste bli 

lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden är också lägre bland dem 

som är födda utomlands än bland inrikes födda. Andelen svenska kvinnor i arbetslivet är däremot 

högst i världen efter Island. 

Vastaa seuraavien tietojen mukaan parisi kysymyksiin 

 

- Esim. Suomessa lähes 76 % naisista töissä, italialaisista naisista vain 54 %  
- Yli 52 000 nuorta edelleen ilman työtä, joskin eläkeläisiä yhä enemmän Ruotsissa 
- Vuoden 2006 maaliskuussa Suomessa 211 000 työtöntä, työttömyys vähenemässä 

 

Kerro parin minuutin ajan opinnoista, joihin voisit hakeutua. Hyödynnä vihjeet. 

 

- opiskeluala 
- hakeutuminen 
- sisäänpääsyn vaikeus / helppous 
- opintojen sisältö  
- työllistyminen 

 

tehtävä 3  

Keskustele parisi kanssa tekstin pohjalta. Käsitelkää ainakin seuraavat asiat: 

 

- Miksi prekariaatti saavuttaa suosiota etenkin nuorison keskuudessa? 
- Mitä mieltä olette kaikille maksettavasta kansalaispalkasta, jonka saamiseksi ei tarvitsisi 

tehdä mitään? 
- Miten itse suhtaudutte sijoittumiseenne työmarkkinoille tulevaisuudessa? 
- Voisiko kansalaistoiminta olla osa tulevaa työtänne? 
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Bilaga 3 Enkät: http://onik.org/mruoho/ 

 

Kyselylomake Suomen lukioissa työskentelevien ruotsinopettajien mielipiteistä, asenteista, 
tiedoista ja kokemuksista ruotsin suullisen kielitaidon harjoitusta ja etenkin 1.8.2010 
opetussuunnitelmaan välttämättömäksi otettua ruotsin syventävää, suullisen kielitaidon kurssia 
Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) kohtaan. 

Kyselyn vastauksia käytetään Jyväskylän yliopistossa suoritettavassa Pro gradu-tutkielmassa. 
Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja anonyymisti. 

Kyselyn laatija: Marika Ruoho 

 

1) Sukupuoli:  
Mies 

Nainen 

2) Ikä  
25-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66- 

3) Valmistuin opettajaksi  vuonna  

4) Opettamassani lukiossa on tarjottu ruotsin suullista kielitaidon 
kurssia ennen opetussuunnitelman muutosta 1.8.2010?  Kyllä 

Ei 

5) Pidän ruotsin suullista kielitaidon harjoitusta  
Erittäin tärkeänä 

Tärkeänä 

En kovin tärkeänä 

En ollenkaan tärkeänä 

En osaa sanoa 

6) Käytän aikaa ruotsin oppitunnista suulliseen kielitaidon 
harjoitteluun  Yli puolet tunnista 

Noin puolet tunnista 
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Alle puolet tunnista 

7) Onko ruotsin suulliseen kielitaidon harjoitteluun mielestäsi 
tarpeeksi aikaa?  Kyllä 

Ei

8) Pitäisikö suullista harjoittelua mielestäsi olla vielä enemmän?  
Kyllä 

Ei 

9) 1.8.2010 opetussuunnitelmaan tuli muutos, jonka myötä ruotsin 
syventävää, suullista kielitaidon kurssia Puhu ja ymmärrä paremmin 
(RUB6) on tarjottava Suomen lukioissa, kurssi ei ole kuitenkaan 
pakollinen. Oletko opettanut kyseistä kurssia?

Kyllä 

Ei 

10a) Olen saanut tarpeeksi ohjeita ja opastusta kyseisen kurssin:  
Sisällöstä 

Suullisesta kokeesta 

Kurssin arvioinnista 

En ole saanut ohjeita 

10b) Olen saanut koulutusta kyseisen kurssin:  
Sisällöstä 

Suullisesta kokeesta 

Kurssin arvioinnista 

En ole saanut koulutusta 

11) Kysymykset 11 ja 12 koskevat sinua, jos vastasit kysymykseen 9 
kyllä. Kurssini osallistujamäärä ollut:  Alle 10 oppilasta 

Alle 25 oppilasta 

Alle 35 oppilasta 

12) Koen kurssin oppilaille  
Erittäin hyödyllisenä 

Hyödyllisenä 

En kovin hyödyllisenä 

Hyödyttömänä 

En osaa sanoa 

13) Koen, että kurssi tuo minulle opettajana haasteita  
Kyllä 

Ei 
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Perustele vastauksesi, minkälaisia haasteita:  

14) Koetko suullisen kielitaidon arvioinnin vaikeana?  
Kyllä 

Ei

Jos koet, niin miksi tai miten?  

15) Luuletko, että erillinen suullinen kurssi saattaa vähentää suullisen 
kielitaidon harjoittelua muilta ruotsin pakollisilta ja syventäviltä 
kursseilta? Perustele vastauksesi.  

16) Tämä kysymys koskee sinua, jos vastasit kysymykseen 9 kyllä. 
Minkälaisia ajatuksia suullinen kurssi on herättänyt oppilaissa? 
Esimerkiksi arastelevatko he kommunikoida ruotsin kiellellä? Miten 
arkuus ilmenee heissä?  

17) Miten koet luokassa opetustilanteet, joissa oppilaat 
kommunikoivat suullisesti toistensa kanssa ruotsiksi? Koetko 
suulliset harjoitukset esimerkiksi uhkana työrauhalle?  

18) Tämän päivän oppimisnäkemykset, kuten esimerkiksi 
yhteistoiminnallinen oppimisnäkemys, konstruktivismi ja 
sosiokonstruktivismi painottavat mm. oppilaan itsenäistä, pintaa 
syvempää kielen työstämistä sekä oppimista yhdessä muiden kanssa. 
Mitä mieltä sinä olet kyseisten oppimisnäkemysten ajatuksesta 
oppimisesta?  
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19) Koetko opettajan roolin muuttuneen uusien, muuttuvien 
oppimisnäkemysten ja kielen suullisen harjoittelun painotuksen 
myötä? Perustele vastauksesi.  

 Submit Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


