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VARFÖR ÄR SVENSKA INTE MOTIVERANDE?
Annemarie Södergård, Åbo Akademi

The curriculum guidelines for comprehensive schools in Finland were revised in 1994.
Until the reform, precise specifications were given by the Board of Education, showing
which grammar and which lexicon to teach to Finnish-speaking pupils in language
classes. Thus, different books written for Swedish studies look much the same since the
seventies. The aim of my work is to point out which parts of the grammar in present day
books ought to be rewritten. The main hypothesis is that the books have not changed at
all during the last thirty years, the authors copy topics and grammar from each other.
This means that the grammar is presented in an incomprehensible way. The books tend
to split up grammatical units and show them as smaller units, independent of each other.
As the grammar is presented in an order difficult to process, learning is difficult and the
motivation decreases. The exercises in the books are dull and do not encourage the
pupils to push their interlanguage. In my PhD thesis I want to propose a new model for
teaching Swedish as a foreign language in Finland. The order in which you learn Swedish
as a foreign language, suggested by Pienemann and Håkansson, will play an important
part as well as the students’ own fields of interest when choosing among appropriate
topics for the exercises.
Keywords: second language acquisition, second language grammar, processability,
motivation

1

BAKGRUND

Enligt undersökningar väljs svenskan allt mindre som första främmande
språk av finska grundskolelever (se t.ex. Nikki 1998). Politiska och
ideologiska röster höjs med jämna mellanrum för att göra det till ett valbart
språk för samtliga elever. Kärkkäinen (1993) uttrycker sin oro för att detta
skulle leda till att enbart barn till välutbildade föräldrar i tätorter skulle välja
svenskan, vilket inte kan anses befrämja jämlikheten. Om läromedlen i
svenska för finska elever fortsättningsvis är tråkiga och opedagogiskt
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upplagda och dessutom innehåller sakliga brister, kan man befara att allt
färre elever i framtiden kommer att välja svenskan.
Undervisningstraditionerna förändras långsamt i Finland. Den
utländska forskargrupp som kallades till Finland för att utvärdera
skolväsendet chockades av hur dåligt grundskolreformen 1994 verkställts
i praktiken. Finska lärare kritiseras i gruppens rapport (Norris et al. 1996)
för att vara för bundna vid läroböcker. De är förvånade över att så få
utnyttjat möjligheten att fritt välja läromedel och undervisningsmetod. Detta
antar gruppen delvis bero på att lärarna undervisar enligt samma principer
som de själva blivit undervisade och upplever förnyelser som hot mot deras
egna värderingar. För språkundervisningen i Finland innebär de gamla
traditionerna bl.a. att man övar grammatik med ifyllnadsuppgifter som
enligt författarna bara har ett rätt svar. Övningarnas svårighetsgrad
motsvarar den nivå som eleven i kursens aktuella skede bör vara på.
Forskningen om främmandespråksinlärning i världen har under de
senaste tio åren poängterat elevernas allt aktivare roll i undervisningen. I
stället för att enbart lära sig utantill, ska eleverna uppmuntras till att
använda språket kreativt i verklighetstrogna situationer. Att de diskuterar
språket och dess former och funktioner befrämjar inlärningen (Gass &
Selinker 1994). En väsentlig förutsättning för att utvecklas i ett främmande
språk är att bli tvungen att producera språk som är lite över den aktuella
nivån (se bl.a. Swain 1995). Ifyllnadsuppgifter inspirerar inte eleverna att
diskutera språket, i synnerhet inte om innehållet i dem är sådant att
tonåringar inte kan identifiera sig med dem. Om eleven övar sig att uttrycka
sådant som inte har något värde för eleven själv, försvåras inlärningen i
och med att trovärdigheten sjunker. Följande exempel, där ett possessivt
pronomen + ett substantiv ska fyllas i, är hämtat ur Mot nya mål 7,
arbetsbok, sidan 135:
1 Viktoria har en råtta.
2 Thomas har en fisk.
3 Frida har två bilar.

heter James.
simmar i Atlanten.
är gamla.[...]

Språket i läromedlen är skrivet av vuxna med lite hänsyn till mottagarens
ålder. Då innehållet i läromedlen styrs av frekvenser (se Kärkkäinen 1993:
122), kan resultatet bli ett språk som dåligt motsvarar elevernas faktiska
språkbruk (Pettersson 1987: 77). Högstadieelever i Finland blir ofta
tvungna att lära sig svenska med ett material som dels är för barnsligt för
dem och dels innehåller ord och uttryck som enbart vuxna personer
använder (Södergård 1998: 254–255). Lämpliga ämnesområden mister sin
trovärdighet i och med att de beskrivs på ett för tonåringar ointressant sätt.
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Läromedelsförfattarna beskriver t.ex. partyn hemma hos högstadieelever
där man dricker mjölk, steker plättar och där festen avslutas med att alla
städar och går hem 22.30.

2

SYFTE

Syftet med föreliggande undersökning är att medverka till utvecklandet av
bättre läromedel i svenska för finska skolor och därigenom förbättra finska
elevers motivation att läsa svenska. Undersökningen ämnar kartlägga om
det har skett någon utveckling och av vilket slag i läromedlen i svenska
under de senaste trettio åren. Utformningen av de grammatiska momenten
i fyra läroboksserier för den obligatoriska B-svenskan analyseras: Hej på
dig från 1970-talet, Nya vindar från 1980-talet, Vi ses igen från 1990-talet
och den nyaste boken Mot nya mål. Serien Vi ses igen har valts för att den
var först med att anpassa innehållet till nedskärningen av antalet
obligatoriska timmar i svenska och därför använts av många lärare. De
övriga har tagits med för att de använts i övningsskolorna och har
därigenom påverkat nya lärares undervisningsvanor.

3

HYPOTESER

Huvudhypotesen är, att innehållet i böckerna inte avsevärt ändrats genom
åren och att även de nyare böckerna undgår att beakta den färskaste
forskningen om effektiv främmandespråksinlärning. I en artikel av
Pienemann och Håkansson (1999) kan man läsa om ordningsföljden i
vilken man lär sig svenska som främmande språk. En jämförelse med
finska svenskböcker visar att flera grammatikmoment lärs ut för tidigt då
eleven inte ännu är förmögen att processera informationen. Så är fallet
med t.ex. omvänd ordföljd och finskspråkiga personers dåliga förmåga att
beakta regeln om inversion kan eventuellt förklaras med Pienemanns och
Håkanssons teori om inlärningsordningen. Vidare följer grammatiken i
böckerna gamla mönster vilket leder till att innehållet i en del regler är
otidsenligt eller stämmer inte överens med det faktiska språkbruket och
den norm som rekommenderas för infödda talare. Eftersom
formuleringarna och ordningsföljden i vilken reglerna presenteras är rätt
likadana i samtliga böcker, ses få tecken på att olika inlärningsteorier skulle
ha påverkat grammatikundervisningen i böckerna genom åren. Samtliga
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läromedel spjälker dessutom upp logiskt sammanhörande moment och alla
övningsböcker innehåller ifyllnadsuppgifter.
Undersökningen avser också att visa att de brister i finska abiturienters
svenska uppsatser som bl.a. Muittari (1995) påvisat beror till en stor del på
felaktig information om svenskan redan i högstadiets böcker. Muittari
(1995) visade att bruket av hjälpverbet ska(ll) bland finska gymnasister
avsevärt avviker från svenska skribenters sätt att använda ordet. Muittari
påpekar att man fortfarande i läromedel ger exempel på ska(ll) i
avsiktsfunktion under rubriken ’Futurum’ och man borde tillägga att ska(ll)
ofta har andra betydelser än futurum. En genomgång av
högstadieböckerna visar att den felaktiga uppfattningen om ordets
betydelse och distribution etableras redan i högstadiet.
Sättet att framställa läromedel för språkundervisningen i grundskolan
innebär att alla regler ges färdigt åt eleverna och de upprepas t.o.m. flera
gånger. Eleverna förutsätts inte dra egna slutsatser och kombinera
besläktade fenomen. Kreativiteten och det logiska tänkandet ges inga
möjligheter att utvecklas.
Eleverna får sällan öva sig i att bilda hela meningar och har därför
svårt att inse att många olika regler samtidigt måste tillämpas då man
säger eller skriver en mening. Den kommunikativa kompetensen, som
diskuteras av bl.a. Skehan (1995) utvecklas inte med ifyllnadsuppgifter där
bara ett ord eller ett morfem ska fyllas i. I Skehans artikel delas
kommunikativ kompetens in i fyra lika viktiga former av kompetens:
lingvistisk, sociolingvistisk, strategisk och diskurskompetens. Den
strategiska kompetensen är viktig då man konfronteras med ett problem i
kommunikationssituationen, t.ex. då man inte kommer på rätt ord och
måste omskriva. Ifyllnadsuppgifter erbjuder ingen möjlighet att öva detta,
eftersom största delen av satsen ges färdigt. Det är svårt att hitta någon
motsvarighet till denna typ av övningar i en äkta talsituation. Då ett visst
grammatikmoment övas isolerat, utan någon diskurs, undgår eleverna att
inse att denna del av grammatiken är en väsentlig del av vardagsspråk.

4

INNEHÅLL

Undersökningen ämnar kartlägga vilka delar av svensk grammatik som
presenteras i finska högstadieböcker för svenskundervisning.
Grammatikreglerna i fyra läromedelsserier jämförs för att visa vad som
bibehållits under de senaste trettio åren och vad som fallit bort eller
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tillkommit. En synbar tendens är att antalet grammatikregler minskar med
åren även om forskning påvisat att främmandespråksinlärning befrämjas
av att eleven förstår vad som händer då språk produceras (se t.ex. Swain
1995). Ett mekaniskt efterapande begränsar antalet yttranden till de som
förekommer i läromedlen och en sådan språkundervisning kan inte anses
vara i enlighet med de krav på utvecklandet av individens personlighet som
ställts på främmandespråksundervisningen i Finland (se Numminen & Piri
1998: 9).
Ordningsföljden i vilken grammatiken presenteras jämförs med den
progression som Pieneman och Håkansson påvisat. Enligt Pienemann och
Håkansson sker inlärningen progressivt så att inlärningen av ett moment
förutsätter vissa bakgrundskunskaper för att eleven ska kunna tillägna sig
en ny regel. På basen av min långa erfarenhet som högstadielärare i
svenska samt de resultat som undersökningen redan gett (Södergård
1997), kan man anta att denna progression inte förekommer i läromedlen.
Logiskt sammanhörande moment spjälks upp och presenteras som
separata, oberoende enheter. Ett moment kan avbrytas och delar av ett
nytt moment presenteras innan den förra grammatikregeln lärts ut i sin
helhet. Dessutom presenteras momenten i en till synes godtycklig
ordningsföljd. Som exempel kan nämnas att samtliga läromedel lär ut de
reflexiva verben långt efter att objektsformerna av de personliga pronomina
har introducerats. I alla böcker, förutom i Hej på dig, presenteras dessutom
vissa av objektsformerna innan alla possessiva pronomina har lärts ut.
Inlärningen av språket försvåras med en dåligt planerad presentation av
grammatiken och eleverna lyckas inte bilda sig en uppfattning om vilka
system som styr språket. Detta i sin tur sänker motivationen. Motivationen
påverkas också av det sätt på vilket eleverna övar grammatiken. Därför
analyseras grammatikövningarna för att kartlägga vilka moment som övas
och med hurdan typ av övning.
Analysen kompletteras med ett utkast till en modell för effektivare och
intressantare grammatikundervisning i läromedlen. Modellen bygger på
nya forskningsresultat om främmandespråksinlärning och forskning om
svenska som främmande- och andraspråk. Vissa valda grammatikmoment
presenteras så att regeln utformas i enlighet med nusvenskt språkbruk och
normer som rekommenderas för svensktalande personer. Ordningsföljden
för grammatikundervisningen omarbetas så att logiskt sammanhörande
moment presenteras och övas som helheter. Eleverna bereds tillfälle att
själva dra slutsatser och formulera förslag till grammatiska regler. Modellen
testas på en grupp högstadieelever och inlärningsresultaten jämförs med
resultaten för en kontrollgrupp som undervisas med traditionella läromedel.
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