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Käsittelen sivuainetutkielmassani sitä, miten lukio- ja yläastetason ruotsin oppikirjojen
kielioppiharjoitukset tukevat oppimista. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää minkälaisia
harjoituksia oppikirjat sisältävät, eli miten ne pyrkivät auttamaan oppilaita oppimaan.
Tutkin, painottavatko oppikirjat kieliopillisesti oikean muodon hallitsemista vai kielen
käyttöä erilaisissa tilanteissa. Otan myös selvää, tarjoavatko kirjat harjoituksia erilaisille
oppijatyypeille. Toisin sanoen, tarjoavatko kirjat materiaalia niin visuaalisille, auditiivisille,
taktiilisille kuin kinesteettisillekin oppilaille.
Tutkimusmateriaalini koostuu kuuden kirjasarjan oppilaan kirjoista. Lukiotason
oppikirjojen osalta tutkin kolmea kirjasarjaa: Kanal Grammatik och praktik (2004),
Grammatik Galleri (2006) ja Helt Okej! (2005–2007). Yläastetason oppikirjojen osalta
tutkin myös kolmea kirjasarjaa: Klick (2009), Premiär (2007–2009) ja Din tur (2004–
2005). Tutkittavia harjoituksia on yhteensä 573 kappaletta.
Käytän tutkielmassani sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista metodia. Kuvailen
minkälaisia harjoituksia oppikirjat sisältävät ja vertailen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin.
Otan selvää, painottavatko kirjat formaalista vai funktionaalista traditiota ja kuinka hyvin
erilaiset oppimistyylit on huomioitu. Tutkimukseni kvantitatiivisessa osiossa lasken, kuinka
monta prosenttia kutakin harjoitustyyppiä (pariharjoituksia, käännösharjoituksia ym.)
oppikirjat sisältävät.
Tutkimukseni osoittaa, että kaikki kuusi oppikirjaa sisältävät eniten harjoituksia, jotka
tukevat ainoastaan visuaalisia oppijoita. Kirjat sisältävät myös melko paljon auditiivisia
oppijoita tukevia harjoituksia, mutta eri kirjasarjojen välillä on havaittavissa suuriakin
eroavaisuuksia. Sitä vastoin taktiilisia ja kinesteettisia harjoituksia on todella vähän.
Formaalisen ja funktionaalisen tradition osalta viisi kirjaa kuudesta (Kanal Grammatik och
praktik, Helt Okej!, Premiär, Klick ja Din tur) ovat formaalisesti painottuneita. Nämä viisi
kirjasarjaa sisältävät siis enemmän muotoa kuin kielen käyttöä painottavia harjoituksia.
Tämä tarkoittaa, että ainoastaan yksi kirjasarja, Grammatik Galleri, sisältää enemmän
funktionaalisia kuin formaalisia harjoituksia.
Asiasanat: oppikirja, harjoitus, kielioppi, formaalinen, funktionaalinen, oppimistyyli,
visuaalinen, auditiivinen, taktiilinen, kinesteettinen
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1 Inledning
Elevernas åsikter om grammatikböcker verkar ofta vara negativa. Eleverna tycker att
grammatikböcker är långtråkiga instruktioner som de måste lära sig utantill och som sällan
inspirerar dem. Till exempel Boström & Josefsson (2006:28) konstaterar att grammatik
”väcker ofta negativa känslor, snarare tvång eller blockeringar än positiva förnimmelser”.
Men trots allt uppfattar lärare och språkforskare grammatikundervisningen som viktig och
nyttig när det är fråga om inlärning av främmande språk, i det här fallet svenska. Hanna
Jaakkolas (1997) doktorsavhandling visar att språklärare använder ganska mycket tid på att
lära ut grammatik och de tycker att grammatikundervisningen är viktig. Man kan säga att
grammatikböcker har en speciell funktion och att det ställs vissa krav på dem. Jag är
intresserad av hur grammatikövningarna i läroböckerna fyller dessa krav, alltså om de
innehåller sådana övningar som enligt undersökningar har visat sig vara effektiva och
praktiska. Jag vill också ta reda på om läroböckerna motsvarar dessa förväntningar som
ställs på dem i gällande läroplansgrunder. För det första ska jag ta reda på hur olika
lärstilar
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har iakttagits i böckernas övningar. För det andra undersöker jag om böckerna

betonar behärskningen av formen (formell tradition) eller om de koncentrerar sig på
funktionella kunskaper (själva användningen av språket). 2
Temat intresserar mig speciellt mycket eftersom jag planerar att bli lärare i
framtiden. Min undersökning kan också sägas vara viktig eftersom läroböckernas
grammatikövningar inte har undersökts så mycket i Finland. Jaakkola (1997:12) påpekar i
sin doktorsavhandling att det inte finns så många undersökningar om inlärningen och
undervisningen av grammatik i Finland. Det är viktigt att få en uppfattning om övningarna i
läroböckerna eftersom de i hög grad påverkar elevernas inlärning. Jaakkola (1997:138–139)
påpekar att språklärare som hon undersökte i sin doktorsavhandling mest uppskattar
övningar och deras kvalitet när de definierar vilka egenskaper som är viktiga i en
pedagogisk grammatikbok. Förstås finns det många andra faktorer som påverkar
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Se avsnitt 2.1.
Se avsnitt 2.2.
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inlärningen, som lärarens kompetens, men ändå kan man säga att det inte är betydelselöst
vilken slags grammatikbok som används i skolan. Boken är ett preliminärt verktyg för både
lärare och studenter och boken ger ramar för undervisningen och följaktligen också för
inlärningen (se t.ex. Elomaa 2009).

1.1 Syfte
I min undersökning utforskar jag läroböcker i svenska på gymnasie- och på högstadienivå i
Finland. I den här undersökningen fortsätter jag med samma tema som jag hade i min
kandidatuppsats. I min kanditatuppsats undersökte jag bara gymnasiböcker men eftersom
temat intresserar mig så mycket bestämde jag mig att jag vill undersöka det vidare.
Mitt syfte är att ta reda på hurdana grammatikövningar som förekommer i
böckerna, alltså hur de kan stödja inlärningen för eleverna. Jag jämför böckernas övningar
med tidigare forskningsresultat som gäller grammatikinlärning och min avsikt är också att
jämföra de undersökta böckerna med varandra, för att få reda på om det finns skillnader
mellan böckerna. Jag undersöker om böckerna innehåller sådana övningar som har visat sig
vara nyttiga för elevernas inlärning. Jag är intresserad av att veta om övningar i böckerna
betonar behärskningen av formen eller om de lägger mer märke till användningen av
språket i olika situationer, till exempel genom att innehålla kommunikativa övningar
(funktionellt synsätt). Jag vill också ta reda på om böckerna gynnar elever som har en viss
lärstil, det vill säga om det finns material för både auditiva, visuella, kinestetiska och taktila
inlärare och vilka typer av inlärare som drar den största nyttan av övningar.
Jag har några hypoteser som jag testar i min undersökning. För det första antar jag
att visuella inlärare drar den största nyttan av övningar i läroböcker. Böcker är ju skriftligt
material och enligt min egen erfarenhet innehåller böcker många övningar som förutsätter
att man läser eller skriver någonting. Boström och Josefsson (2006:107) konstaterar också
att ”elever med stark visuell preferens ofta passar väl in i skolans system”. Enligt Boström
och Josefsson lär sig visuella inlärare med hjälp av texten och frågor som rör den. Förstås
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kan det hända att nu när man vet mer om hur olika lärstilar påverkar inlärningen, har också
andra typer av inlärare iakttagits bättre i böckerna.
För det andra antar jag att grammatikövningar betonar inlärning som syftar till
utveckling av funktionella kunskaper, med andra ord att övningar försöker fokusera på
själva användningen av språket i stället för att enbart sträva efter den rätta formen. Jaakkola
(1997:58) påpekar att formell grammatikinlärning alltid har varit viktig i finsk
språkundervisning. Hon antar, att när man idag betonar kommunikativa språkkunskaper i
undervisningen, är det funktionella synsättet nu starkare än det formella. Också i gällande
läroplansgrunder för gymnasiet (2003) och högstadiet (2004) betonas viktigheten av
elevernas funktionella kunskaper. Följaktligen tror jag att det finns mest övningar som
betonar språkets användning, till exempel kommunikativa övningar och skriftliga övningar
som också har något annat mål än att bara lära ut den rätta formen.
Uppsatsens disposition är följande: I kapitel två ägnar jag mig åt att beskriva termer
som är viktiga med tanke på min undersökning. Efter det börjar själva analysdelen som är
uppdelad i två huvudkapitel: Analys av gymnasieböckerna (3) och analys av
högstadieböckerna

(4).

Analys

av

gymnasiböckerna

kommer

före

analys

av

högstadieböckerna eftersom jag redan undersökte gymnasiböckerna i min kandidatuppsats
och därför känns det logiskt att börja analysen med dem. Både kapitel tre och kapitel fyra
fördelar sig i tre underkapitel: I första underkapitlet berättar jag allmänt om vilka typer av
övningar böckerna innehåller. I andra underkapitlet koncentrerar jag mig på att beskriva hur
olika lärstilar har observerats och i

tredje underkapitel

undersöker jag om

grammatikböckerna betonar mer formella än funktionella övningar. Till sist, i kapitel fyra,
sammanfattar jag mina resultat och diskuterar dem.

1.2 Material
Jag ska undersöka tre lärobokserier som används på gymnasienivå och tre lärobokserier
som används på högstadienivå. Jag undersöker bara sådana böcker som är avsedda för
elever alltså jag tar inte med till exempel lärarens böcker.
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Lärobokserier för gymnasister som jag kommer att analysera är: Kanal Grammatik
och praktik (2004), Grammatik Galleri (2006) och Helt Okej! (2005–2007). Lärobokserier
för högstadieelever är: Klick (2009), Premiär (2007–2009) och Din tur (2004–2005). Jag
har valt just de här böckerna på grund av att de används i flera skolor för tillfället. Två av
dessa serier har en separat grammatikbok, Kanal Grammatik och Grammatik Galleri.
Serien Helt Okej! har ett separat grammatikavsnitt i slutet av varje kursbok, alltså
grammatiken

är

uppdelad

på

sju

böcker

som

alla

betonar

olika

områden.

Högstadieböckerna har inte heller en separat grammatikbok utan grammatikövnigarna finns
i studieböcker tillsammans med alla andra övningar. Men fast grammatikövningarna finns i
studieböckerna är det ändå lätt att skilja grammatikövningarna från alla andra övningar.
Grammatikövningarna har placerats genast efter avsnittet som berättar om denna
grammatiska struktur som övningarna handlar om.
Alla gymnasieböcker innehåller en CD, och Kanal Grammatik och Grammatik
Galleri innehåller ytterligare facit till övningarna. Alla högstadieböckerna innehåller en
elevens CD och svaren till sådana övningar som eleven kan jobba självständigt med.
Jag har tagit med alla övningar som rör hjälpverb, bisatsens ordföljd, räkneord och
prepositioner. Jag har valt just de här fyra strukturerna eftersom man på grund av deras
karaktär måste lära ut dem på olika sätt. När det gäller hjälpverb och räkneord är det viktigt
att kopplingen till användningen kommer tydligt fram. Hjälpverb används när man vill
uttrycka till exempel säkerhet eller osäkerhet (kan, ska osv.) och räkneord behövs när det är
fråga om till exempel priser eller tid. Däremot används bisatser och prepositioner alltid på
samma sätt oberoende av användningssituationen, och därför antar jag att det är viktigare
att fokusera på själva den tekniska producering av dessa strukturer. Genom att ta med olika
typer av grammatiska företeelser försöker jag få ett så omfattande urval som möjligt. Det
finns sammanlagt 573 övningar som jag undersöker i min uppsats. Övningarna fördelar sig
mellan böckerna på följande sätt: i Grammatik Galleri finns det 87 övningar, i Kanal
Grammatik 65 övningar, i Helt Okej! 71 övningar, i Klick 109 övningar, i Premiär 122
övningar och i Din tur 119 övningar.
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1.3 Metod
I den här undersökningen använder jag både kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag
beskriver kvalitativt vilka slags övningar de undersökta läroböckerna innehåller och jämför
resultatet med tidigare undersökningar. Jag tar reda på om böckerna betonar den
funktionella eller den formella traditionen och hur de olika lärstilarna är observerade. Jag
använder också kvantitativa metoder i min undersökning genom att räkna olika typer av
övningar (parövningar, transformationssövningar, översättningsövningar osv.) som finns i
läroböckerna. Efter att ha räknat olika typer av övningar kategoriserar jag dessa
övningstyper först på basis av lärstilar och därefter på basis av formell respektive
funktionell betoning.

1.4 Tidigare forskning
Det finns några undersökningar om språkinlärning och -undervisning som är värda att
nämna här. Eeva Elomaas doktorsavhandling, Oppikirja eläköön. Teoreettisia ja käytännön
näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen (2009), är ett bra exempel på en
forskning som försöker reda ut vad språkläroböcker borde innehålla för att de ska hjälpa
eleverna att lära sig. Elomaa undersökte 494 studerande som testade olika typer av
övningar. Studerandena fyllde i en enkät och berättade vilka typer av övningar de tyckte var
mest nyttiga. Elomaas (2009:236–237) doktorsavhandling visar att enligt studerandena
främjar till exempel autentiskt material, sammanhängande texter och kontextbundna
grammatikövningar lärandet. Hanna Jaakkolas doktorsavhandling Kielitiedosta kielitaitoon.
Vieraiden kielten opettajien käsityksiä kieliopin oppimisesta ja opettamisesta (1997) och
Boström & Josefssons Vägar till grammatik (2006) behandlar också grammatikinlärning.
Den förstnämnda söker svar på frågor om hur man lär sig ett främmande språks grammatik
på högstadienivå och vilken slags undervisning i grammatik som är nyttig med tanke på
språkkunskaper. I sin undersökning intervjuade Jaakkola lärare i främmande språk och tog
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reda på vad grammatikens betydelse är i undervisningen. Jaakkolas undersöknig visar att
språklärare anser att grammatikundervisningen är vikig eftersom om man vill nå goda
kunskaper i språket måste man behärska dess former och strukturer. Språklärare önskar
också att eleverna har möjlighet att göra kommunikativa övningar och att undervisningen
iakktar olika typer av inlärare. Den sistnämnda diskuterar i sin sida grammatikundervisning
och grammatik i allmänhet. Den tar också ställning till hur man kan konkretisera
lärstilsteorin i grammatikundervisningen. Boström och Josefsson (2006) listar till exempel
vilka typer av övningar passar för elever med olika lärstilar (mer information om dessa
övningstyper finns i kapitel 2.1) Irene Kristiansen har i sin bok Tehokkaita
oppimisstrategioita. Esimerkkinä kielet (2004) undersökt strategier som är nyttiga med
tanke på språkinlärning. Kristiansens (2004) undersökning visar att eleverna borde redan i
början träna med kommunikativa övningar och producera egna satser både muntligt och
skrifligt.
När det däremot gäller tidigare forskning inom olika lärstilar kan listan göras lång.
En av de mest berömda undersökningarna är Dunn och Dunns lärstilsteori: The Complete
Guide to the Learning Style Inservice System (1999). I Sverige har Lena Boström varit
verksam inom lärstilsundersökning, och bland annat hennes doktorsavhandling behandlar
temat: Lärande & Metod. Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell
undervisning i svensk grammatik (2004).

2 Teoretisk bakgrund
I det här kapitlet förklarar jag några termer som är betydelsefulla för min undersökning. För
det första berättar jag kortfattat vad begreppet lärstil betyder och hur jag utnyttjar teorin om
lärstilar i min uppsats. För det andra förklarar jag vad som menas med formell och
funktionell tradition inom språkinlärning. Till sist berättar jag kort om grunderna för
gymnasiets och högstadietes läroplan.
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2.1 Teori om lärstilar
Det är viktigt att man iakttar olika typer av inlärare i undervisningen. Det är självklart att
alla inte lär sig på exakt samma sätt, utan olika människor använder olika strategier. Enligt
Boström och Josefsson (2006:71–72) är en lärstil en kombination av de individuella
stildragen: alla har olika preferenser när de ska lära sig ett nytt och svårt innehåll (rörande
tidpunkten, platsen, sättet m.m.) Med andra ord, medel som människorna använder för att
koncentrera sig på en lärandeprocess och för att de ska minnas svår och ny information
kallas för lärstil (Boström & Josefsson 2006:78).
Det finns olika modeller när det gäller lärstilar och alla har sina för- och nackdelar.
Jag har bestämt mig för att utnyttja två böcker som har med lärstilar att göra, Boström och
Josefssons Vägar till grammatik (2006) och Boström och Svantessons Så arbetar du med
lärstilar (2007). Båda böckerna baserar sig på Dunns och Dunns lärstilsmodell som kallas
The Dunn & Dunn Learning style model (1999). Jag har valt den här modellen eftersom
den är värderad och därför att den också har undersökts här i Norden. Men liksom alla
modeller har också The Dunn & Dunn Learning style model fått kritik av forskare. Boström
(2004:62–63) konstaterar i sin doktorsavhandling att lärare och pedagoger kritiserar teorin
om lärstilar därför att lärarrollen blir annorlunda med detta synsätt. Det handlar om det att
läraren måste bygga undervisningen på styrkor och behov och då måste läraren vara den
mest flexibla personen i ett klassrum. Boströn (2004:63–64) påpekar att kritik har också
framkommit om en alltför stark biologisk aspekt och om det att lärstilar utgår från en
behavioristisk grund. Hon säger att enligt kritiker kan man missa eller förbise förekomsten
av inre erfarenheter hos den lärande individen om man bara studerar observerbara
reaktioner.
Enligt Dunns och Dunns modell finns det många faktorer som påverkar
inlärningsprocessen och som hjälper människorna att tillägna sig ny och svår information:
miljöfaktorer, känslomässiga faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer och psykologiska
faktorer (Boström & Svantesson 2007:22–23). Jag koncentrerar mig på sinnena, som är en
typ av fysisk faktor. Fysiska faktorer kan påverkas med hjälp av grammatikböckernas
övningar. Boström & Svantesson (2007:54) konstaterar: ”Synen kan vara den bästa
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inlärningskanalen för vissa individer, medan andra […] lär sig bäst via hörseln. Ytterligare
andra vill använda händerna och vissa behöver upplevelser.”
Boström och Svantesson (2007:54–59), som har skrivit en handbok för dem som
vill börja arbeta med eller födjupa sig inom lärstilar, konstaterar att visuella inlärare lär sig
bäst genom synen och det är viktigt för dem att se materialet som de ska lära sig. Den här
typen av inlärare passar ofta väl in i skolans system eftersom en stor del av materialet är
skriftligt. Auditiva elever lär sig i sin sida bäst genom hörseln. Det är nyttigt för dem att
lyssna till exempel på inspelade band och delta i diskussioner. Taktila och kinestetiska
inlärare behöver lite mer konkreta aktiviteter. Taktila elever måste använda sina händer
under läroprocessen och det är viktigt att de får ”pilla” med något när de lär sig. De här
typerna av inlärare föredrar att öva sig med hjälp av spel, pussel och kort. Kinestetiska
inlärare lär sig bäst genom att röra hela kroppen och olika slags fysiska aktiviteter passar
för dem, till exempel dramatiseringar, rollspel och experiment.
Boströms (2004) doktorsavhandling visar att när man tar hänsyn till olika typer av
inlärare i grammatikundervisningen blir inlärningen mer inspirerande och följaktligen
förbättras också resultatet. Eleverna lär sig svår och ny information mest effektivt om de får
använda sitt starkaste sinne i processen. Visuella inlärare lär sig bäst via synen, auditiva vill
använda hörseln, taktila elever använder helst sina händer och kinestetiska inlärare måste
engagera hela kroppen. Det betyder dock inte att eleverna måste använda sitt starkaste sinne
hela tiden utan de borde använda detta sinne när de lär sig någonting nytt och svårt.
(Boström & Josefsson 2006:121–122.) Det borde finnas olika typer av övningar så att alla
fick använda sådana metoder som passar dem själva bäst. Det är ändå relativt förutsägbart
att böckerna bäst stödjer visuella inlärare eftersom grammatikböckerna ju är skriftligt
material. Också Boström och Svantesson (2007:54) påpekar att de vars starkaste sinne är
synen ”passar väl in i skolans textbaserade system”.
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2.2 Teori om formell och funktionell tradition
Elomaa (2010:137) påpekar att det inte är obestridligt att undervisning i främmande språk
måste innehålla grammatik. Hon säger att det finns många teoretiska betraktelsesätt som
anser att formell grammtikundervisning inte är nödvändig. Elomaa (2010:137) hänvisar till
Helbig (1993) som säger att eftersom man i kommunikativ undervisning uppfattar regler
som stela och även skadliga har det uppstått en felaktig motsättning mellan grammatik och
kommunikativ undervisning. Helbig (1993) anser att man också behöver grammatik i
kommunikativ undervisning och att det är felaktigt att tro att man bara kan betona antingen
kommunikativitet eller grammatiska regler. Enligt Helbig (1993) kan denna kontrastering
bero på det att man inte ofta tänker att regler ingår i språket och att man därför måste
beskriva dem med hjälp av lingvistiken. Helbig anser att när man lär sig främmande språk
måste man tillägna och lära sig grammatiska regler.
Jaakkola (1997:53–58) funderar i sin doktorsavhandling, om man borde betona
exaktheten i formen eller om det är viktigare att fokusera på flytande kommunikation när
det är fråga om undervisningen i grammatik. Den formella traditionen har alltid varit
populär i finsk undervisning, men har situationen ändrats när man idag betonar vikten av
kommunikativa färdigheter? Frågan har intresserat forskare redan en relativt lång tid, och
under språkundervisningens historia har det skett växling mellan den formella och den
funktionella traditionen (Laihiala-Kankainen 1993). Enligt Voionmaa (2004:14) uppfattas
språket i den formella traditionen som ett kodsystem som består av regler. Genom att
behärska regler behärskar man språket. I den funktionella traditionen behandlas språket i
sin sida som ett kommunikationsmedel där budskapet är viktigare än formen. Aalto &
Tukia (2007:23), som har undersökt hur man kan lära strukturer med hjälp av funktionella
metoder, påpekar att det funktionella synsättet ser språket som ett kommunikationsmedel
och inom undervisningen betyder det att grammatiska former tränas med hjälp av naturlig
språkanvändning och naturliga kontexter.
Enligt Salo (2005:365) är inställningen till undervisningen i grammatik olika mellan
den formella och den funktionella traditionen: formalism betonar noggrann grammatisk
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kunnighet, exakthet och språkriktighet, medan funktionalism försöker förklara grammatik
med hjälp av dess koppling till språkets användning. Idag verkar den allmänna åsikten vara
att både formell och funktionell undervisning behövs i språkundervisningen. Englit
Voionmaa (2004:14) är frågan inte längre vilken tradition man borde betona utan hur man
kan förena dem på bästa möjliga sätt.

2.3 Grunderna för gymnasiets och högstadiets läroplan
Enligt utbildningsstyrelsen (2010) är grunderna för läroplanen är ”en föreskrift, som
förpliktar utbildningsanordnaren att innefatta undervisningens mål och centrala innehåll i
den läroplan som uppgörs enligt skola eller utbildningsanordnare”. Dessa grunderna utgör
ramen för en läroplan som görs upp på det lokala planet. Det som är viktigt med tanke på
min undersökning är att läroplansgrunder innehåller mål och innehåll för undervisningen
per läroämne och per kurs. Det betyder att det ställs vissa krav för det vad
svenskundervisningen ska innehålla.
I läroplanen för gymnasienivå (2003:10–11) bestäms om gymnasiets undervisning
och fostran. Med hjälp av läroplanen gör gymnasiet upp en plan för hur undervisningen
praktiskt skall ordnas under läsåret. Enligt grunderna för gymnasiets läroplan (2003:93–95)
ska undervisningen i svenska utveckla studerandenas färdigheter i interkulturell
kommunikation. Syftet med undervisningen är att hjälpa studerandena att inse att en
förutsättning för verklig kommunikationsförmåga är en långsiktig och allsidig
kommunikativ träning. Läroplansgrunder förutsätter att studerandena kan kommunicera på
ett sätt som är karakteristiskt för svenskan och svensk kultur. En viktig poäng är också det
att studerandena ska i varje kurs ges möjlighet att lyssna, läsa, tala och skriva för olika
ändamål. I varje kurs fästs vikt vid att både kännedomen om strukturerna och ordförrådet
ska utvidgas.
Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004:127) ska
undervisningen i svenska ”ge eleven färdigheter för växelverkan och samarbete med den
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svenskspråkiga befolkningen i vårt land och för nordiskt samarbete”. Högstadiets
läroplansgrunder förutsätter att eleven lär sig att förstå språket som färdighetsämne och
kommunikationsmedel. Enligt läroplansgrunder (2004:132) är syftet med undervisningen i
svenska som B-språk att eleven ska uppnå grundläggande färdigheter i svenska med
tyngdpunkt på muntlig interaktion.

3 Analys av gymnasieböcker
I det här kapitlet analyserar jag övningar i gymnasieböckerna med fokus på lärstilar och den
formella och funktionella traditionen. Först beskriver jag övningar på allmän nivå, det vill
säga till exempel vilka typer av övningar som är de vanligaste i böckerna och om det finns
stora skillnader i övningstyperna mellan olika läroboksserier och så vidare. Sedan betraktar
jag hur de olika lärstilarna har iakttagits och vilka typer av inlärare som drar den största
nyttan av övningarna. I det sista kapitlet i analysdelen undersöker jag hur den formella och
funktionella traditionen syns i böckernas övningar. Alltså, tränar övningarna bara den rätta
formen eller betonar de språkets användning och praktiska och verklighetsnära övningar?
Jag kommenterar också olika övningstyper i varje underkapitel med hjälp av tidigare
forskning om övningar, det vill säga om de övningstyper som förekommer i böckerna har
visat sig vara nyttiga för inlärningen.

3.1 Allmänt om övningarna i gymnasieböckerna
Det finns både likheter och olikheter mellan övningarna i de tre gymnasieböcker som jag
har valt att undersöka. Det finns sammanlagt 11 olika övningstyper som varierar både
beroende på de grammatiska företeelserna som de behandlar (prepositioner, ordföljd osv.)
och beroende på vilken bok det är fråga om.3 Det är viktigt att fånga elevernas positiva
3

Se bilaga 1 och bilaga 2 för listan av olika övningstyper.
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uppmärksamhet med hjälp av övningar. De måste märka att grammatiken kan erbjuda
många olika typer av övningar. (Boström & Josefsson 2006:102.) Men fast det finns många
olika typer av övningar så är några av dem betydligt vanligare än andra. Som framgår av
tabell 1 (bilaga 1) är de två allmännaste övningstyperna i Kanal Grammatik följande:
”Översätt” (24 %) och ”Fyll i ett ord” (18 %). Däremot är de två allmännaste
övningstyperna i Grammatik Galleri ”Översätt” (24 %) och ”Par- och gruppövning”
(23 %). I Helt Okej! är de motsvarande övningstyperna desamma som i Kanal Grammatik:
”Översätt” (35 %) och ”Fyll i ett ord” (23 %).
Översättningsövningar är den vanligaste övningstypen i alla böcker. Jaakkolas
(1997:137–138) doktorsavhandling visar att enligt lärarnas åsikt är modersmålet ett viktigt
hjälpmedel i inlärningen av främmande språk. Lärarna tycker att konstruktioner som inte
finns i elevernas modersmål är svåra att tillägna sig. Detta syns också i de undersökta
grammatikböckerna, eftersom det finns flera översättningsövningar om prepositioner och
ordföljd än det finns om hjälpverb och räkneord. I finska språket används det nämligen ofta
kasusändelser i stället för prepositioner och ordföljden är inte så fast som i svenskan.
Därför kan det vara nyttigt för elever att öva de här grammatiska företeelserna genom att
jämföra konstruktionerna med finskan.
I Helt Okej och Kanal Grammatik förekommer det också ofta övningar där eleven
måste tillägga ett ord i meningen. De här typerna av övningar är till exempel
ifyllnadsövningar och övningar där eleven måste sätta ordet på rätt plats i meningen.
Hentunen (2004:75), som har undersökt vad det innebär när man vill använda
konstruktivistiska undervisningsmetoder i språkinlärning, anser att eleverna inte tycker om
grammatikövningar och därför borde man ersätta mekaniska ifyllnadsövningar med
övningar som betonar elevernas egen aktivitet. Hon anser att man genom att använda paroch grupparbete gör övningarna mer personliga, och eleverna inser de grammatiska
strukturernas betydelse i en kontext. Som synes i tabell 1 (bilaga 1) finns det i Grammatik
Galleri betydligt fler par- och gruppövningar än i de två andra böckerna (Grammatik
Galleri: 23 %, Kanal Grammatik: 14 % och Helt Okej!: 16 %). Idag anser många forskare
att det inte är nödvändigt att betona antingen grammatiska regler eller användning av
språket, utan man borde knyta grammatikinlärningen till en naturlig kontext och visa
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eleverna att grammatiska konstruktioner också har kommunikativa uppgifter (se t.ex.
Jaakkola 1997 och Elomaa 2009).
Det finns också några transformationsövningar (t.ex. transformera en huvudsats till
en bisats) och övningar där eleven ska göra meningen fullständig genom att tillägga några
ord i den. De här typerna av övningar tillsammans med ifyllnadsövningar har fått kritik av
språkforskare. Hentunen (2004:47) påpekar att mekaniserade och förenklade övningar inte
preparerar elever för att möta sådana problem som de möter i arbetslivet: det finns inte ett
enda rätt svar på vardagens kommunikationssituationer. Som synes i tabell 1 (bilaga 1) är
39 % av övningarna i Kanal Grammatik mekaniserade övningar där eleven ändrar
strukturen eller tillägger ett eller flera ord i meningen. I Helt Okej! är andelen nästan lika
stor (38 %). I Grammatik Galleri är bara 22 % av alla övningar sådana förenklade och
mekaniserade övningstyper och de är just sådana grammatikböcker som ofta uppskattas
idag. Jaakkolas (1997:138) doktorsavhandling visar att språklärare hoppas att pedagogiska
grammatikböcker skulle innehålla mångsidiga, kommunikativa och produktiva övningar
och inte så många transformations- och ifyllnadsövningar. Enligt de undersökta lärarna kan
transformations- och ifyllnadsövningar vara bara en del av träningen och de kan vara
nyttiga i övningen av vissa typer av grammatiska företeelser. De här typerna av övningar
leder inte till grundlig inlärning av grammatiska företeelser utan det kan hända att eleverna
bara lär sig utantill. (Jaakkola 1997:157.) Också i böckerna som jag undersöker finns det
många mekaniserade övningar i övningsavsnitt som rör prepositioner och bisatsens
ordföljd. Men det är förstås inte omöjligt att erbjuda olika typer av övningar oberoende av
vilken grammatisk företeelse det är fråga om: i Grammatik Galleri finns det till exempel
många par- och gruppövningar på alla delområden. Som framgår av tabell 3 (bilaga 2) finns
det till och med sju par- och gruppövningar om bisatsens ordföljd i Grammatik Galleri när
det i Kanal Grammatik och Helt Okej! bara finns en.
Antalet kreativa skrivövningar i böckerna är inte heller så stort som språkforskare
skulle önska: Kristiansen (1998a:141) anser att genom att själv producera så mångsidiga
satser som möjligt, både skriftligt och muntligt, lär man sig språket. Hon påpekar att bara
om man själv producerar språket och inte bara övar sig med hjälp av flervalsövningar kan
man nå bättre resultat. Jag har redan påpekat att det inte finns tillräckligt med par- och
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gruppövningar i några kategorier i böckerna men situationen är ännu sämre i fråga om
kreativa skrivövningar: som synes i tabell 1 (bilaga 1) finns det bara ett par skrivövningar
där eleven kan använda sin egen kreativitet och skriva utan att använda bestämda modeller:
Kanal Grammatik: 3 %, Grammatik Galleri: 6 % och Helt Okej!: 3 %.
Kortfattat kan man säga att ifyllnads- och transformationsövningar är vanliga i
grammatikböcker men det finns också ett ganska stort antal par- och gruppövningar
(speciellt i Grammatik Galleri). Också jämförelse med finskan verkar vara viktig i
grammatikböckerna men däremot uppmuntrar böckerna inte eleven att vara kreativ och
skriva någonting själv utan noggranna modeller.

3.2 Lärstilar
I det här kapitlet tar jag reda på hur olika lärstilar har iakttagits i gymnasieböckernas
övningar. Jag vill redogöra för om böckerna innehåller övningar för visuella, auditiva,
taktila och kinestetiska inlärare och om det finns stora skillnader mellan de undersökta
böckerna.

3.2.1 Kanal Grammatik
Jaakkolas (1997:147) doktorsavhandling visar att språklärare uppskattar iakttagande av
olika typer av inlärare och att de önskar att grammatikböckerna ska innehålla övningar som
vädjar till alla sinnen. Kanal Grammatik lyckas inte uppfylla denna önskan utan det finns
bara övningar som passar bäst för två olika typer av inlärare: visuella och auditiva. Enligt
förväntningarna finns det mest material för dem vars starkaste sinne är synen: så som
tabeller 1 och 2 (bilaga 1) visar kräver 66 % av alla övningar enbart att eleven skriver eller
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läser någonting.4 De här typerna av visuella övningar är översättningsövningar (24 %),
ifyllnadsövningar (29 %) 5, transformationsövningar (5 %), kreativa skrivövningar (3 %)
och övningar där ett ord ska tilläggas i meningen (5 %).
Jag har redan konstaterat att översättningsövningar har sina fördelar och att det är
bra att jämföra olika strukturer med modersmålet. Elomaa (2009:90) påpekar till exempel
att modersmålet formar grunden för inlärningen av främmande språk. Men trots att
översättningsövningar kan sägas vara nyttiga, är de till nytta bara för visuella inlärare.
Också ett stort antal ifyllnadsövningar och transformationsövningar visar att boken är mest
riktad till inlärare med stark visuell preferens. Men lyckligtvis har auditiva elever också
uppmärksammats i ifyllnads- och transformationsövningarna: de här typerna av övningar
förutsätter ofta att eleven läser färdiga dialoger eller meningar tillsammans med sitt par. Det
finns också övningar där eleven måste transformera en påståendesats till en frågesats och
efter det intervjua sitt par med färdiga frågor. Jaakkolas (1997:155) doktorsavhandling visar
att språklärare uppskattar ifyllnads- och transformationsövningar om de innehåller
samarbete mellan studenter. Det är säkerligen nyttigare att förena auditiva uppgifter med
mekaniserade visuella övningar: elevens roll blir mer aktiv och övningen blir till nytta både
för både auditiva och visuella inlärare.
Man kan säga att auditiva elever har uppmärksammats bra i Kanal Grammatik.
Auditiva elever tycker ofta själva om att ”prata och resonera muntligt om ett innehåll”. Det
vill säga att de är auditiva men också samtidigt verbala. (Boström & Josefsson 2006:108.)
Den procentuella andelen par- och gruppövningar i boken är 14 % och därutöver finns det
övningar där eleven ska lyssna på bandet och skriva ner de rätta svaren (11 %). Enligt
Boström och Josefsson (2006:108) är det meningsfullt för auditiva inlärare att lyssna på en
ljudinspelning och gå igenom svaren på grammatikövningar med en eller flera kamrater.
Av alla åtta hörövningar är tre sådana att eleven kan lyssna på ifyllnadsövningen hemma
genom att använda CD och facit som ingår i boken. Facit är ett bra komplement för elever
som vill jobba ensamma hemma (Jakobsson 1990:107). Med hjälp av facit och CD kan
4

Man bör observera att övningar som stöder t.ex. auditiva inlärare också kan stödja visuella (t.ex. i par
upplästa dialoger nyttjar också visuella elever eftersom de då ser materialet som de lära sig).
5
Som ifyllnadsövningar har jag kategoriserat två övningstyper: ”Gör meningen fullständig” och ”Fyll i ett
ord”.
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auditiva elever använda bokens övningar på bästa möjliga sätt även om hörövningarna inte
är så många under lektionerna. Förstås skulle det vara ännu nyttigare om det alltid fanns en
möjlighet att lyssna på ifyllnadsövningar hemma och inte bara då och då. Men ändå är
sammanlagt 34 % av övningarna sådana som är till nytta för auditiva inlärare. Dessa
övningar innehåller par- och gruppövningar (14 %), hörövningar (11 %) och övningar där
eleven läser dialogen med sitt par (9 %). (Se tabeller 1 och 2 i bilaga 1.)
Men fast det finns material för både visuella och auditiva inlärare är situationen inte
så ljus för taktila och kinestetiska elever. Inga övningar i Kanal Grammatik förutsätter att
eleven använder sina händer eller hela kroppen under träningen. Också Boström och
Josefsson (2006:109) anser att kinestetiska elever inte passar så bra in i ”traditionell
undervisning”. Dessa typer av övningar kan vara jobbiga för läraren att kontrollera, men
man borde minnas att det räcker att eleven kan använda sitt starkaste sinne när han/hon lär
sig någonting nytt och svårt. Det betyder inte att kinestetiska och taktila elever hela tiden
borde använda händer eller hela kroppen under inlärningsprocessen. (Se t.ex. Boström &
Josefsson 2006.)

3.2.2 Grammatik Galleri
Det finns många likheter mellan Grammatik Galleri och Kanal Grammatik: också i
Grammatik Galleri föredras översättningsövningar och det finns ganska många
ifyllnadsövningar och transformationsövningar i den. Dessutom stödjer Grammatik Galleri
bäst inlärare med visuell preferens: som det framgår av tabeller 1 och 2 (bilaga 1) är 56 %
av övningarna sådana som bara stödjer dem vars starkaste sinne är synen. De här
övningarna består av översättningsövningar (24 %), ifyllnadsövningar (16 %),
transformationsövningar (6 %), kreativa skrivövningar (6 %) och övningar som förutsätter
att eleven söker upp en viss struktur i texten (4 %). Skillnaden mellan visuella övningar i
Kanal Grammatik och Grammatik Galleri är att den sistnämnda innehåller flera kreativa
övningar. Jaakkolas (1997:154–155) doktorsavhandling visar att de här typerna av kreativa
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skrivövningar är bra för inlärningen eftersom elevernas egna texter intresserar dem och
känns nära.
I fråga om lärstilar är skillnaden mellan böckerna den att det i Grammatik Galleri
finns flera övningar som passar för auditiva elever. Som synes i tabeller 1 och 2 (bilaga 1)
är sammanlagt 44 % av alla övningar i boken sådana som stödjer elever med auditiv
preferens. Den procentuella andelen par- och gruppövningar är 23 %. Utöver att par- och
gruppövningar är nyttiga för auditiva elever sätter också språklärare värde på de här typerna
av övningar. De undersökta språklärarna i Jaakkolas (1997:155) doktorsavhandling
uppskattar par- och gruppövningar i grammatikundervisningen. Med hjälp av dem är
eleverna tvungna att tänka igenom saken ordentligt. Enligt språklärarna är par- och
gruppövningarna till och med roligare än till exempel ifyllnadsövningar. Grammatik
Galleri innehåller också hörövningar (15 %) och övningar där färdiga dialoger läses upp i
par (6 %). Det är möjligt att höra på alla textbitarna och också några av de
ifyllnadsövningar som finns i boken. Sammanlagt finns det åtta övningar som eleven kan
lyssna på hemma vilket är nyttigt för auditiva elever.
Men liksom Kanal Grammatik stödjer Grammatik Galleri bara visuella och auditiva
elever. Det finns inga spel eller övningar där hela kroppen blir aktiverad och som skulle
stödja det starkaste sinnet hos taktila och kinestetiska inlärare.

3.2.3 Helt Okej!
Boken Helt Okej! följer samma linje som Kanal Grammatik och Grammatik Galleri
eftersom också den mest innehåller övningar som stödjer visuella inlärare. Den procentuella
andelen visuella övningar är faktiskt högre i Helt Okej! än i de två andra böckerna: 76 % av
övningarna är sådana som bara är till nytta för visuella inlärare (se tabeller 1 och 2 i bilaga
1). Dessa typer av övningar är översättningsövningar (35 %), ifyllnadsövningar (24 %),
transformationsövningar (13 %), kreativa skrivövningar (3 %) och övningar där eleven ska
lägga till ett ord i meningen (1 %). Utöver att dessa typer av övningarna bara stödjer
visuella inlärare preparerar de inte eleverna för att uttrycka sig verbalt. Elomaa (2009:101)
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påpekar att eleverna ofta kan producera, läsa och översätta språkligt svår text, men när de
måste använda språket spontant i naturliga talsituationer kan de inte använda de strukturer
som de har lärt sig.
Det finns inte så mycket material för auditiva elever i Helt Okej! jämfört med de två
andra böckerna. Som framgår av tabeller 1 och 2 (bilaga 1) förutsätter bara 23 % av
övningarna att man lyssnar på någonting eller arbetar tillsammans med en eller flera
personer. Auditiva övningstyper är par- och gruppövningar (16 %), hörövningar (3 %) och
övningar som förutsätter att eleven läser dialogen med sitt par (4 %). I motsats till de två
andra grammatikböckerna finns det inga möjligheter att lyssna på övningar hemma, vilket
skulle vara nyttigt för auditiva inlärare. I allmänhet är Helt Okej! även mer inriktad på
visuella inlärare än Kanal Grammatik och Grammatik Galleri .
En annan sak som skiljer boken från de två andra är att den innehåller en övning
som passar bra för taktila elever, nämligen ett spel (Se bild 1 i bilaga 5). Spelet hjälper
eleven att lära sig använda indirekta frågesatser. Eleven kastar tärning och rör sin spelpjäs
på spelbrädet där det finns rutor med direkta frågesatser. Eleven ska transformera direkta
frågesatser till indirekta frågesatser för att få röra pjäsen framåt. Den här typen av övning är
nyttig eftersom den samtidigt stödjer både taktila, visuella och auditiva inlärare. Taktila
elever kan använda sina händer när de kastar tärningen och rör sin spelpjäs, visuella
inlärare får läsa satsen på spelbrädet och auditiva elever får uttrycka sig verbalt under
spelets gång. Jaakkolas (1997:150–155) doktorsavhandling visar att enligt språklärarna är
det viktigt att få leka med språket. De anser att undervisningen också ska innehålla spel,
lekar och tävlingar. Förstås är ett enda spel av 71 övningar inte så mycket men åtminstone
har taktila elever tillgodosetts på något sätt. Däremot finns det inte alls övningar för
kinestetiska elever. Enligt Boström och Josefsson (2006:121) är många elever som har
koncentrationssvårigheter och problem med skolan ofta just kinestetiskt lagda. Naturligtvis
är det jobbigt och tidskrävande att öva grammatik med fysiska övningar men det skulle vara
bra om det åtminstone fanns några av de här typerna av övningar i grammatikböckerna.
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3.3 Formell och funktionell tradition
I det här kapitlet redogör jag för om övningarna i grammatikböckerna betonar
behärskningen av formen eller om de betonar användningen av språket i olika situationer.
Jaakkola (1997:54) påpekar att den funktionella språkundervisningen inte har fått en så
etablerad position som den formella även om dess tradition redan är relativt lång. Den
formella traditionen har varit dominerane till och med från medeltiden till slutet av förra
seklet (Laihiala-Kankainen 1993). Ändå antar jag att det funktionella synsättet nu är
starkare än det formella eftersom till exempel i läröplansgrunder betonas behärskningen av
kommunikativa kunskaper.

3.3.1 Kanal Grammatik
Det finns många övningstyper i Kanal Grammatik som tydligt kan kategoriseras som
formella övningar.

Dessa

kategorier är översättningsövningar, ifyllnadsövningar,

transformationsövningar och övningar som förutsätter att ett ord ska tilläggas i meningen
och de utgör 63 % av alla övningar (se tabeller 1 & 2 i bilaga 1). Speciellt ifyllnadsövningar
och transformationsövningar har fått kritik av språkforskare och -lärare. Kristiansen
(1998b:121) konstaterar att ifyllnads- och transformationsövningar är för mekaniserade och
enkla och att vi inte lär oss att producera språk med hjälp av dem. Också Jaakkolas (1997)
doktorsavhandling visar att lärare inte är så förtjusta i mekaniserade övningar som ofta
finns i läroböcker. I stället för mekaniserade övningar som betonar noggrann behärskning
av formen föredrar språklärare ofta övningar som inriktar sig på utvecklingen av
kommunikativa färdigheter. Hellström (1990:140) anser att bundna övningar alltid bör
följas av friare muntlig och skriftlig produktion för att man inte ska tumma ”på kravet på
autenticitet i språkarbetet ”. I Kanal Grammatik finns det faktiskt många formella övningar
som inte har någonting att göra med själva användningen av språket utan som bara testar
behärskningen av den rätta formen, till exempel ifyllnads- och transformationsövningar
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Naturligtvis finns det också övningar som sysslar med mer eller mindre naturligt
språk och kan anses vara övningar som stödjer funktionella kunskaper. Enligt min åsikt är
par- och gruppövningar (14 %) och kreativa skrivövningar (3 %) tydligt sådana övningar
som hjälper eleverna att själva lära sig använda språket (se tabell 2 i bilaga 1). De
intervjuade språklärarna i Jaakkolas (1997:119) doktorsavhandling tycker att det är viktigt
att eleverna får vara kreativa och uttrycka egna tankar med hjälp av språket. Enligt deras
åsikt är det viktigt att anknyta grammatiken till kommunikation: man måste visa att den
grammatiska företeelsen behövs och att man kan producera med hjälp av den (Jaakkola
1997:148). Kreativa skrivövningar som finns i boken, till exempel övningar där eleven
måste skriva ett brev eller en liten berättelse, hjälper eleven att inse att grammatiken
faktiskt behövs i naturliga sammanhang och inte bara när man fyller i bokens övningar.
Också par- och gruppövningar stödjer inlärningen av själva användningen av språket.
Några av dem är mera öppna (till exempel när eleven intervjuar sitt par) och andra
innehåller några stödord som kan vara nyttiga, till exempel om ämnet är mycket svårt och
nytt. Jakobsson (1990:102–104), som har undersökt problem och svårigheter i
undervisingen i tyska, anser att grammatikböckernas talspråksövningar inte bör vara
bundna övningar som förutsätter att eleverna svarar enligt övningens instruktioner (det vill
säga att båda på förhand vet hur paret kommer att svara). Han säger att ”skolan alltför
sällan sysslar med äkta kommunikation” utan kontrollerar vad som minns och om man
behärskar tekniken. Det är inte fallet med Kanal Grammatiks övningar, utan par- och
gruppövningar i boken stödjer tydligt elevernas egen kreativitet och låter dem själva
bestämma hur de svarar på frågorna.
Boken innehåller också övningstyper som inte direkt kan sägas vara sådana som
inriktar sig på att man behärskar att använda språket. Sådana är till exempel övningar som
förutsätter att eleven lyssnar och fyller i det som han/hon hör (11 %) och övningar där
dialogen läses upp tillsammans med paret (9 %). I vardagslivets naturliga diskussioner är
situationen sällan sådan att man måste lyssna på ett enda ord som saknas i en mening eller
att man läser färdiga dialoger med någon annan. Men ändå klassificerar jag också de här
typerna av övningar som funktionella eftersom de ju sysslar med talat språk som är
kännetecknande för funktionalism (Jaakkola 1997:54). Också Rivers (1981:26) påpekar att
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de som fokuserar på funktion betonar producering av språket och hörförståelsekunskaper i
undervisningen. Som synes i tabeller 1 och 2 (bilaga 1) är sammanlagt 37 % av alla
övningar sådana som betonar det funktionella synsättet och på motsvarande sätt 63 %
sådana som betonar det formella synsättet.

3.3.2 Grammatik Galleri
Som tidigare nämnts finns det många par- och gruppövningar (23 %) och också flest
kreativa skrivövningar (6 %) i Grammatik Galleri. På basis av det kan man förvänta sig att
Grammatik Galleri har ett funktionellt förhållande till grammatikinlärning. Som synes i
tabeller 1 och 2 (bilaga 1) är övningstyperna som kan kategoriseras som funktionella paroch gruppövningar (23 %), kreativa skrivövningar (6 %), hörövningar (15 %) och övningar
där dialogen läses upp tillsammans med paret (6 %). Också språklärarna i Jaakkolas
(1997:161) doktorsavhandling uppskattar det funktionella synsättet: enligt deras åsikt är
förmågan att kunna använda språket undervisningens huvudmål. Även Jaakkola (1997:25)
själv påpekar att om undervisningens mål är kommunikativa språkkunskaper måste man
förstås ta hänsyn till det i en pedagogisk grammatik.
Men i Grammatik Galleri finns det också en övningstyp som inte finns i de två
andra böckerna och enligt min åsikt kan man kategorisera denna typ som funktionell. De
här övningarna förutsätter att eleven söker upp vissa grammatiska strukturer i texten (Se
bild 2 i bilaga 6). Det finns olika typer av texter som behandlar vardagslivets situationer: till
exempel en dialog mellan en expedit och en kund och en dagbokstext. När eleven ser
strukturen i sin ”naturliga miljö” inser han/hon bättre hur strukturen används än om
han/hon bara fyller i mekaniserade ifyllnads- eller transformationsövningar. Dessa typer av
övningar betonar språkets användning i stället för den rätta formen och kan därför
kategoriseras som funktionella övningar. Elomaa (2009:22) anser att mångsidiga,
kontextbundna grammatikövningar djupare främjar tillägnande av grammatiska regler.
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Sammanlagt är 4 % av övningarna sådana som förutsätter att eleven söker upp vissa
strukturer i texten och den procentuella andelen funktionella övningar är då 54 %.
Det betyder att 46 % av övningarna kan kategoriseras som formella, alltså sådana
vars tyngdpunkt inte är att använda språket utan eftersträvar den rätta formen. Som det
framgår av tabeller 1 och 2 (bilaga 1) är de här övningstyperna ifyllnadsövningar (16 %),
översättningsövningar (24 %) och transformationsövningar (6 %). Grammatik Galleri har
sålunda en mer funktionell än formell inställning till grammatikinlärning och stödjer på
detta sätt utvecklingen av elevernas kommunikativa och kreativa kunskaper. Denna
egenskap kan sägas vara bra i dagens grammatikbok eftersom förmågan att använda språket
i vardagliga situationer är värderad. Elomaa (2009:58) anser till exempel att den ideala
målsättningen i språkinlärningen är att eleverna lär sig att använda språket i det verkliga
livet.

3.3.3 Helt Okej!
Jag har redan konstaterat att Helt Okej! innehåller många översättningsövningar (35 %),
ifyllnadsövningar (24 %) och transformationsövningar (13 %). De här övningarna
tillsammans med övningar där ett ord sätts på rätt plats i meningen (1 %) kan tydligt
kategoriseras som formella övningar och sammanlagt är deras procentuella andel 73 %. (Se
tabeller 1 & 2 i bilaga 1.) Enligt min åsikt måste man förstås göra mekaniserade övningar
liksom Boström och Josefsson (2006:94) påpekar: ”Vi tror att grammatikundervisningen
behöver såväl den isolerade färdighetsträningen som den funktionella tillämpningen, i
kombination med reflexion, observation och samtal.” Men fast färdighetsträning behövs är
antalet formella övningar ganska stort i Helt Okej!. De traditionella grammatikövningarna
är systematiska och de innehåller upprepning och hjälper därför till att automatisera
språkkunskaperna. Men enligt undersökningar har övningar som enbart fokuserar på former
och strukturer inte önskad påverkan på helhetsbetonad språkinlärning. (Hentunen 2004:73.)
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Ändå stödjer Helt Okej! tydligt behärskningen av elevernas formella kunskaper och kan
därför sägas vara en ”traditionell” grammatikbok.
Men det finns också funktionella övningar i boken, fast betydligt färre än de
formella övningarna. På samma sätt som de två andra böckerna innehåller Helt Okej! paroch gruppövningar (16 %) hörövningar (3 %), kreativa skrivövningar (3 %) och övningar
där dialogen läses upp i par (4 %). Men det finns också ett spel (1 %) i boken som hjälper
eleverna att lära sig hur man använder språket (Se bild 1 i bilaga 5). Genom att spela spelet
muntligt med kamraterna inser de i vilka typer av situationer indirekta frågesatser används.
I spelet måste man låtsas vara en nyfiken mamma eller pappa som vill veta vad deras barn
har gjort hela natten när de kommer hem sent på kvällen. Spelet visar hur indirekta
frågesatser används i vardagliga situationer och sätter ihop språkets strukturer och deras
användning. Som framgår av tabeller 1 och 2 (bilaga 1) är sammanlagt 27 % av övningarna
sådana som betonar språkets användning i stället för att bara träna produceringen av den
rätta formen.

Ett så litet antal funktionella övningar är förvånande eftersom man i

läroplansgrunder betonar vikten av egen produktion och kommunikativa kunskaper.

3.4 Sammanfattning
Sammanfattat kan man säga att fast gymnasiets läroplansgrunder (2003:93–95) förutsätter
att undervisning ska utveckla studenternas färdigheter i interkulturell kommunikation är
formella övningstyper ändå mer allmänna än funktionella övningastyper i Helt Okej! och
Kanal Grammatik. Bara i Grammatik Galleri finnse det mer funktionella än formella
övningar. Jag skulle ha förväntat mig att böckerna skulle innehålla flera övningar som har
ett kommunikativt mål eftersom läroplansgrunder (2003) betonar just utveckling av
studenternas kommunikativa kunskaper.
När det gäller lärstilar kan man märka att alla tre böckerna innehåller flest övningar
som passar bäst för visuella och auditiva inlärare. Det finns bara en taktil övning i Helt
Okej! och inga kinestetiska övningstyper. Läroplansgrunder (2003) förutsätter att
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studenterna ska i varje kurs ges möjlighet att lyssna, läsa, tala och skriva för olika ändamål.
Alla tre böckerna fyller dessa krav fast det finns skillnader i antalet auditiva och visuella
övningar. Till exempel Grammatik Galleri innehåller betydligt flera auditiva övningar än
Helt Okej!.

4 Analys av högstadieböcker
I det här kapitlet analyserar jag övningar i de tre undersökta högstadieböckerna. Analysen
av högstadieböckerna följer samma mönster som analysen av gymnasieböckerna. Först
beskriver jag vilka typer av övningar det finns i böckerna och om det finns stora skillnader i
övningstyperna mellan olika läroboksserier. Sedan betraktar jag hur de olika lärstilarna har
iakttagits och efter det undersöker jag hur den formella och funktionella traditionen syns i
böckernas övningar. Jag ska också kommentera olika övningstyper i varje underkapitel med
hjälp av tidigare forskning om övningar, det vill säga om de övningstyper som förekommer
i böckerna har visat sig vara nyttiga för inlärningen.

4.1 Allmänt om övningarna i högstadieböckerna
Övningarna i högstadieböckerna skiljer sig från gynmasieböckernas övningar först och
främst på så sätt att det finns flera olika typer av övningar. I gymnasieböckerna finns det 11
olika övningskategorier medan antalet i högstadieböckerna är 156. Övningstyperna som
bara förekommer i högstadieböckerna är: Fysiska aktiviteter, Rita eller färga, Svara på en
fråga och Taktila hörövningar7 (Se bilaga 7 och 8). Men trots att antalet olika typer av
övningar är stort, är några övningskategorier märkbart mer allmänna än andra. Av tabell 4
(bilaga 3) framgår det att översättningsövningar är den allmännaste övningstypen i de alla
tre undersökta böckerna. De undersökta lärarna i Jaakkolas (1997:155) doktorsavhandling
anser att översättningsövningar är nyttiga eftersom eleverna inte kan undvika sådana
6
7

Se bilaga 3 och bilaga 4 för listan av olika övningstyper.
Övningar som förutsätter att eleven ritar eller färgar någonting samtidigt som han/hon lyssnar på bandet.
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satstyper som är svåra för dem. Också Södergård (1997:210), som har undersökt fyra
bokserier som utgivits under 80- och 90-talen för svenskundervisning i finska högstadier,
påpekar att lärarna borde våga kräva av eleverna att de producerar hela satser eftersom när
eleverna producerar en sats måste de behandla flera problematiska punkter på en gång.
Idealsituationen vore förstås att eleverna kreativt producerar sina egna satser, dialoger och
berättelser. Men enligt min åsikt är det bra för högstadieelever att de med hjälp av
översättningsövningar kan jämföra svenskans grammatiska strukturer med sitt modersmål
eftersom svenskan är ett helt nytt språk för dem.
Ändå tror jag att eleverna borde ha möjlighet att syssla med kreativa övningar i ett
ganska tidigt skede. I det verkliga livet när man använder språket i vardagliga situationer
måste man helt enkelt använda språket kreativt, utan hjälpmedel. Som tabell 4 (bilaga 3)
visar är antalet kreativa skrivövningar i högstadieböckerna faktiskt ganska stort (Premiär:
5 %, Klick: 3 %, Din Tur: 6 %) om man jämför procenttalen med gymnasieböckerna (Kanal
Grammatik: 3 %, Grammatik Galleri: 6 %, Helt Okej!: 3 %). Jag skulle ha antagit att
gymnasieböckerna

skulle

innehålla

betydligt

flera

kreativa

skrivövningar

än

högstadieböckerna eftersom gymnasieelevernas kunskaper antagligen är mer utvecklade än
högstadieelevernas. Ändå är det bra att kreativa övningar tas med redan på högstadienivå.
De undersökta lärarna i Jaakkolas (1997:154) doktorsavhandling klassificerar kreativa
skrivövningarna (satser, berättelser, dialoger) bland de viktigaste övningstyperna när det
gäller elevernas träning av grammatik.
Par- och gruppövningar hör också till de mest allmänna övningstyper i alla tre
högstadieböcker (Se tabell 4 i bilaga 3). Det är faktiskt viktigt att läroböckerna innehåller
ett stort antal övningar som har med talat språk att göra. Svartvik (1990:116–117) påpekar
att människor ofta tror att grammatiken enbart hör till skriftspråket och ingenting har att
göra med talspråket. Enligt Svartvik är det givetvis inte sant eftersom talspråket har lika
mycket grammatik som skriftspråket. Svartvik anser att det är viktigt att skolgrammatiken
tar hänsyn till både talat och skrivet språk och han tycker att alla exempel i skolgrammatik
borde representera sådant språk som elever kan använda i naturliga sammanhang, långt
utanför klassrummets väggar. Andra typer av övningar som fokuserar på talat språk är
hörövningar och övningar där dialogen läses upp tillsammans med paret. Hörövningarna är
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en av de mest allmänna övningstyperna i de undersökta böckerna (Premiär: 15 %, Klick:
15 %, Din Tur: 15 %) medan dialogerna upplästa i par finns det bara några stycken av i
Premiär (2 %) och Din Tur (2 %).
Högstadieböckerna innehåller flera ”nya” övningstyper jämfört med
gymnasieböckerna. Med ”nya” övningstyper menar jag övningar som förutsätter också
någonting annat än att eleverna bara skriver, lyssnar eller talar. Sådana övningar är: spel,
taktila hörövningar, fysiska aktiviteter samt andra övningar som förutsätter att eleven färgar
eller ritar någonting. Björnfot och Lattu (2010a), som har gjort en spelbok för språklärare,
påpekar att spel, berättelser och andra avvikande aktiviteter ger eleven tillfredsställelse och
skapar variation. Björnfot och Lattu (2010b) konstaterar också att elevernas deltagande
både fysiskt och muntligt förbättrar inlärningsresultaten.
Men fast det finns många olika typer av övningar i högstadieböckerna är
antalet mekaniska övningar ändå stort. Alla de undersökta högstadieböckerna innehåller till
exempel ett stort antal ifyllnadsövningar (Premiär: 14 %, Klick: 20 %, Din Tur: 16 %). Jag
har redan påpekat i samband med gymnasieböckerna att lärare och forskare har ganska
negativa attityder mot ifyllnadsövningar. Forskare och lärare anser ofta att man kan
använda ifyllnadsövningar men att de bara kan vara en liten del av träningen. Svartvik
(1990:118) konstaterade redan i början av nittiotalet att ”det kan vara praktiskt med
ifyllnadsövningar för att kontrollera grammatikkunskaperna i olika moment, men jag skulle
gärna se att dessa övningar tonas ner till förmån för övningar som ger större utrymme åt
elevernas kreativa språkanvändning [...]”. Andra typer av mekaniska övningar är däremot
inte så allmänna i högstadieböckerna. Som tabell 6 (bilaga 4) visar finns det till exempel
bara en transformationsövning i boken Din Tur.
Salo (2005:366) konstaterar att man borde ta hänsyn till både språkets
former

och

deras

användning

i

grammatikundervisningen.

De

undersökta

högstadieböckerna innehåller både övningar som fokuserar på språkets former (ifyllnadsoch transformationsövningar) och muntliga övningar och hörövningar som fokuserar på
själva användningen av språket. Därutöver finns det också två olika typer av skriftliga
övningar som fäster uppmärksamhet vid språkets användning. Jag har redan nämnts en typ,
kreativa skrivövningar, men det finns också två andra övningstyperna. Nämligen övningar
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där eleven måste svara på en fråga med egna ord och övningar där eleven måste söka upp
en viss grammatisk struktur i texten. Övningarna där elever måste svara på frågorna är
sådana att det finns öppna frågor som eleven måste svara på genom att använda hela
meningar. I samband med räkneord i Din Tur finns det till exempel övningar där eleven
svarar på följande frågor: ”När är du född?” och ”Vad är det för datum i dag?” (Se bild 5 i
bilaga 8). Medan i samband med prepositioner i Premiär finns det till exempel frågor om
en bild: ”Var är väskan/pennan/hunden?” Lärarna som Jaakkola (1997) intervjuade i sin
doktorsavhandling uppskattar övningar som visar hur man använder en viss struktur i
praktiken.
Alla de tre undersökta böckerna innehåller några avsnitt som innehåller övningar
som eleven kan jobba självständigt med. I slutet av varje bok finns det svar till de här
övningarna. Som tidigare nämnts tycker jag att det är bra att eleverna kan träna
grammatiken hemma med hjälp av facit. Enligt min åsikt är det däremot inte så nyttigt att
dessa typer av avsnitt är avsedda bara för visuella inlärare. De här typerna av avsnitt
innehåller till exempel inga hörövningar. Alla böcker har faktiskt en CD men de innehåller
huvudsakligen inspelade texter från textböckerna. Enbart i Premiär finns det några av
övningsböckernas hörövningar på CD:n.
Sammanfattningsvis är de mest allmänna övningstyperna i högstadieböckerna
översättningsövningar, par- och gruppövningar, hörövningar och ifyllnadsövningar. Det är
glädjande att märka att högstadieböckerna innehåller ett stort antal övningar som har med
talat språk att göra och att det också finns några kreativa skrivövningar. Det kan också
sägas vara positivt att fast det finns ganska många ifyllnadsövningar i högstadieböckerna
(14 %–20 %) är antalet inte lika stort som i gymnasieböckerna (16 %–29 %).
Överhuvudtaget innehåller högstadieböcker ett stort antal olika typer av övningar, vilket
gör grammatikträningen stimulerande.
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4.2 Lärstilar
I det här kapitlet undersöker jag hur olika lärstilar har iakttagits i högstadieböckernas
övningar. Jag vill ta reda på om böckerna innehåller övningar för olika typer av inlärare och
om det finns stora skillnader mellan böckerna.

4.2.1 Premiär
Många forskare anser att det är viktigt att iaktta olika typer av inlärare i undervisning (se till
exempel Boström 2004). Ofta när man talar om lärstilar lyfter man fram sinnena och deras
viktighet.

Redan

i

början

av

1990-talet

påpekade

Hellström

(1990:143)

att

inlärningsforskningen visar att inlärningen blir effektivare ju fler sinnen som engageras.
Därför är det viktigt att man beaktar elever som lär sig bäst genom synen, hörseln, händerna
och genom att röra hela kroppen. Bokserien Premiär lyckas ta hänsyn till alla fyra typer av
inlärare fast det förstås finns skillnader mellan antalet olika typer av övningar.
Det är kanske ingen överraskning att det finns flest övningar som nyttjar bara
visuella inlärare (63 %). Dessa övningstyper är: översättningsövningar (38 %),
ifyllnadsövningar (14 %), kreativa skrivövningar (5 %), övningar där ett ord ska tilläggas i
meningen (2 %), övningar som förutsätter att eleven söker upp en viss struktur i texten
(2 %) och övningar där elever svarar på öppna frågor (2 %) (Se tabeler 4 & 5 i bilaga 3).
Antalet övningar som är nyttiga bara för visuella inlärare påminner om antalet i
gymnasieböckerna. Också antalet övningar som passar bra för auditiva inlärare är ungefär
samma som i gymnasieböckerna. Sammanlagt är 36 % av alla övningarna sådana som
förutsätter att eleven pratar eller lyssnar på någonting: hörövningar (15 %), taktila
hörövningar (2 %) spel (1 %), par- och gruppövningar (15 %), dialoger upplästa i par (2 %)
och fysiska aktiviteter8 (1 %) (Se tabeller 4 & 5 i bilaga 3). Därutöver finns några av
8

Jag har kategoriserat fysiska aktiviteter som både kinestetiska och auditiva övningar eftersom dessa
övningar förutsätter att eleverna kommunicerar med varandra samtidigt som de rör sig.
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bokens hörövningar också på elevens CD vilket är väldigt nyttigt för inlärare med auditiv
preferens.
Auditiva övningstyper som förutsätter att eleverna diskuterar med varandra är
nyttiga också med tanke på elevernas kreativa kunskaper. Kristiansen (1998a:36) anser att
på samma sätt som eleverna lär sig sitt modersmål borde eleverna ha möjlighet att använda
främmande språk i sociala situationer. Hon påpekar att i klassrummet betyder det att
eleverna borde utnyttja ord och strukturer som de har lärt sig genom att producera egna
meningar och genom att vara kreativa.
Däremot kan man märka tydliga skillnader om man jämför hur taktila elever har
observerats i högstadie- respektive gymnasieböckerna. Liksom jag påpekade tidigare
innehåller bara en av alla tre gymnasieböcker ett enda övning för taktila elever (spelet i
Helt Okej!). Premiär erbjuder i sin sida flera övningar för taktila elever. Liksom tabeller 4
och 5 (bilaga 3) visar finns det tre taktila övningstyper: Taktila hörövningar (2 %), Rita
eller färga (1 %) och spel (1 %). Ett exempel på en taktil hörövning i Premiär är en övning
som förutsätter att eleverna lyssnar på bandet och färgar numrerade pärlor enligt
instruktione (Se bild 6 i bilaga 8). Enligt Boström och Josefsson (2006:108) lär sig taktila
elever bäst när händerna och fingrarna är aktivt involverade i lärandet. De fortsätter med att
säga att taktila elever tycker om att skriva, rita eller klottra under lärarens genomgångar.
Därför är det nyttigt att det finns hörövningar som förutsätter att man aktiverar händerna
samtidigt som man lyssnar på bandet. Boken innehåller också en ritövning. Det finns en
bild av ett rum och elevernas uppgift är att rita saker och ting i rummet. Det finns till
exempel följande satser: ”Väskan är under stolen”, ”Bollen är i bokhyllan” och ”Katten är
under bordet”. För det första är de här typerna av övningar väldigt nyttiga för taktila elever
och för det andra skapar de också variation i undervisningen. Björnfot och Lattu (2010a:15)
anser att spel och andra varierande aktiviteter intresserar ofta elever som inte är så språkligt
begåvade.
Jag var positivt förvånad att det också finns en övning för kinestetiska elever i
boken (Se tabell 6 i bilaga 4). Övningen förekommer i samband med prepositioner och den
förutsätter att eleverna rör sig i klassrummet och gör en gallup om klasskamraternas
matvanor. Eleverna intervjuar sina klasskamrater och skriver ner svaren. Den här typen av
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aktivitet är ett bra exempel på en övning som iakttar kinestetiska elever och samtidigt tränar
elevernas muntliga kunskaper. Det är också stimulerande att eleverna en liten stund kan
göra också någonting annat än bara sitta på stolen och lyssna på läraren.
Sammanfattat kan man säga att Premiär innehåller flest övningar för visuella
inlärare men att också auditiva eleverna har iakttagits ganska bra. I Premiär finns det också
övningstyper som passar för taktila och kinestetiska inlärare. Emellertid tycker jag att det
borde finnas flera taktila och kinestetiska övningar. Boström (2004:21) påpekar i sin
doktorsavhandling att traditionell undervisning iakttar bäst det visuella och det auditiva
sinnet. Fysiska aktiviteter i sin sida förekommer inte i någon större utsträckning. Boström
(2004:57) fortsätter med att säga att många elever som har inlärningssvårigheter har
kinestetisk eller taktil preferens och därför är det viktigt att undervisningen stimulerar också
dessa sinnen.

4.2.2 Klick
På samma sätt som Premiär innehåller Klick bokserien övningstyper för alla olika typer av
inlärare. Också i det här fallet finns det flest övningar som förutsätter att man skriver eller
läser någonting. Som synes i tabeller 4 och 5 (bilaga 3) är övningstyper som bara stödjer
visuella elever översättningsövningar (36 %), ifyllnadsövningar (20 %), kreativa
skrivövningar (3 %), övningar där ett ord ska tilläggas i meningen (1 %), övningar som
förutsätter att eleven söker upp en viss struktur i texten (4 %) samt övningar där elever
svarar på öppna frågor (3 %). Dessa typer av övningar utgör 67 % av alla övningar.
Däremot utgör auditiva övningstyper 32 % av övningar och övningstyper som ingår
i den här kategorin är: hörövningar (15 %), taktila hörövningar (1 %), par- och
gruppövningar (13 %), spel (1 %) och fysiska aktiviteter (2 %) (Se tabeller 4 & 5 i bilaga).
Klick innehåller också tre cd-skivor som innehåller ljudinspelningar av textbokens texter.
Första CD:n innehåller också ordförråds- och grammatikövningar för sjundeklasselever.
Det är förstås nyttigt att auditiva elever har möjlighet att göra extra träning med hjälp av
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datorn. Ändå tror jag att det skulle vara även bättre om alla hörövningar som finns i boken
skulle vara inspelade på CD:n. Boken är preliminärt verktyg för elever och också Elomaa
(2009:31) påpekar i sin doktorsavhandling att både lärare och elever ser läroboken som ett
väldigt viktigt läromedel. Hon säger att eleverna motiverar viktigheten av läroboken till
exempel på grund av att den känns ”permanent” i motsats till kompendier och dataspel.
Också lärare som Elomaa undersökte tycker att det inte är så lätt att tillämpa elektroniskt
material för klassrumsmiljö.
Auditiva övningstyper är nyttiga också med tanke på deras kommunikativa
karaktär. Jakobsson (1990:99) anser att eleverna borde träna med övningar där form och
innehåll hör samman. Han säger att det ökar elevernas motivation om övningen har ett
kommunikativt mål. Enligt Jakobsson måste böckerna helt enkelt visa att den grammatiska
kunskapen behövs i den normala muntliga och skriftliga kommunikationen.
Klick lyckas också att ta hänsyn till kinestetiska elever eftersom boken innehåller ett
par fysiska aktiviteter (Se tabell 6 i bilaga 4). Fysiska aktiviteter i Klick förekommer i
samband med räkneord. Det finns till exempel en övning som förutsätter att eleven rör sig i
klassrummet och samlar in klasskamraternas telefonnummer (Se bild 3 i bilaga 7). Men fast
det förstås är bra att kinestetiska elever har iakttagits i boken är antalet fysiska aktiviteter
väldigt litet om man jämför till exempel med antalet visuella och auditiva övningar.
Antalet taktila övningar liknar antalet kinestetiska övningar. Som synes i tabeller 4
och 5 (bilaga 3) är taktila övningstyper i boken spel (1 %), taktila hörövningar (1 %) och
övningar som förutsätter att eleven färgar eller ritar någonting (1 %) och de utgör 3 % av
alla övningar. Spelet i boken hjälper eleverna att lära sig använda bisatser. Eleven kastar
tärning och tal som han/hon får bestämmer vilken slags mening han/hon måste producera.
Olika undersökningar visar att olika typer av spel har positiv påverkan på inlärning av
främmande språk. Björnfot och Lattu (2010a:14–15) påpekar att grammatikspel passar bra
för alla åldersgrupper och med hjälp av dem lär sig eleverna att använda den nya
konstruktionen självständigt. Det finns avvikande åsikter om det borde olika typer av spel
finnas i elevernas eller i lärarens bok. Björnfot och Lattu (2010a:15) är av den åsikten att
våra hjärnor behöver överraskningar och grammatikspel därför inte borde finnas i elevernas
böcker. Däremot påpekar Mátyás (2009:12), som har jämfört grammatikspelens ställning i
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språkundervisning i Finland och i Ungern, att lärare som han undersökte i sin
doktorsavhandling anser att spel borde finnas i elevernas böcker eftersom om de bara finns
i lärarens bok blir de ofta bortglömda. Jag är av samma åsikt som Mátyás eftersom om
olika typer av spel finns i elevernas böcker kan eleverna spela grammatikspel hemma. Det
är också mer sannolikt att eleverna frågar läraren om de kan spela några spel under
lektionerna om de ser dem i sina egna böcker.

4.2.3 Din tur
Din tur följer samma linje som alla andra fem undersökta böcker när det gäller antalet
visuella övningar. Över hälften (60 %) av övningar stödjer enbart visuella inlärare. Som
synes i tabell 4 och 5 (bilaga 3) är de här typerna av övningarna: ifyllnadsövningar (16 %),
övningar som förutsätter att eleven söker upp en viss struktur i texten (1 %),
översättningsövningar (32 %), kreativa skrivövningar (6 %), transformationsövningar (1 %)
och övningar där elever svarar på öppna frågor (4 %). Auditiva elever har också lagts
märke till ganska bra: 38 % av övningar är nyttiga för inlärare med auditiv preferens.
Auditiva övningstyper i boken är hörövningar (15 %), par- och gruppövningar (19 %), i par
upplästa dialoger (2 %) och fysiska aktiviteter (2 %). Det är positivt att märka att både
gymnasie- och högstadieböcker innehåller så flera olika typer av auditiva övningar.
Boström och Joseffson (2006:110) påpekar att eleverna ofta vill lära sig i samspel med
andra individer. Enligt lärstilsforskningen lär sig 28 % av eleverna bättre i
grupperkonstellation. Jag tycker också att grupparbete är ett fruktbart arbetssätt men det
kräver förstås att läraren har bra kontroll över klassen. Annars kan det hända att eleverna
inte fokuserar på själva övningen utan pratar hellre om andra saker.
I motsats till Premiär och Klick finns det inga spel och taktila hörövningar i Din tur.
Det betyder att det bara finns en övningstyp som passar bra för elever med taktil preferens,
nämligen Rita eller färga (2 %). I den första Din tur boken finns det en ritövning om
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användningen av prepositioner (Se bild 4 i bilaga 7). Det finns följande text med
understrykta meningar:

Der här är Stinas rum. [...] Stina gillar hästar. På väggarna hänger hon många stora hästaffischer och
också några foton av sköthästen Omar. [...] Stina ligger på den mjuka mattan på golvet och tittar på
idolerna Elastinen och Iso H. (2004:174.)

Det finns en bild av Stinas rum under texten och elevens uppgift är att rita understrykna
saker i Stinas rum. Jag tycker att övningen är lyckad först och främst därför att den iakttar
taktila inlärare men också på grund av att exemplet innehåller sammanhängande text.
Lärare som Jaakkola (1997:181) undersökte i sin doktorsavhandling önskar att pedagogiska
grammatikböcker skulle innehålla exempel som är sammanhängande texter.
Som synes i tabell 6 (bilaga 4) innehåller bokserien också ett par övningar för
kinestetiska elever. Ett exempel på en fysisk övning är en dramatisering där eleven måste
låtsas vara en mormor som har brutit benen och som behöver hjälp. Två elever spelar
mormors barnbarn som hjälper mormor. Mormor säger vad barnbarn borde göra för att
hjälpa henne. Dramatiseringen hjälper elever att lära sig använda hjälpverb. Det finns till
exempel följande exempelmeningar som eleverna kan använda i sin dramatisering: ”Mitä
voimme tehdä?” (”Vad kan vi göra?”), ”Osaatteko laittaa ruokaa?” (”Kan ni laga mat?”)
och ”Sinun täytyy ostaa ...” (”Du måste köpa ...”).

4.3 Formell och funktionell tradition
I det här kapitlet undersöker jag om övningarna i högstadieböckerna betonar formell eller
funktionell tradition. Det vill säga om böckerna fokuserar mera på behärskningen av
formen eller om de betonar användningen av språket i olika situationer.
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4.3.1 Premiär
Salo (2006:240) konstaterar att den funktionella språkuppfattningen syns i grunderna för
läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004). Salo har undersökt om det är form
eller funktion som betonas i undervisning i grammatik på högstadienivå. Salo (2006:243)
påpekar att det centrala målet är att eleverna lär sig att kommunicera med språket som de
studerar. Enligt honom betyder det att man måste erbjuda elever möjligheter att använda
språket i olika sammanhang. Salo påpekar att man kan anta att läroböcker i främmande
språk möjliggör den här typen av träning. Enligt grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen (2004) ska syftet med undervisningen vara ”att eleven skall
uppnå grundläggande färdigheter i svenska med tyngdpunkt på muntlig interaktion”
(2004:132). Om man jämför läroplanens riktlinjer med övningar i Premiär kan man märka
att funktionella övningar inte är mer allmänna än formella övningar som man kunde
förvänta sig. Mindre än hälften av övningarna (45 %) kan kategoriseras som funktionella
övningar och dessa övningstyper är: övningar som förutsätter att eleven söker upp en viss
struktur i texten (2 %), hörövningar (15 %), kreativa skrivövningar (5 %), spel (1 %), paroch gruppövningar (15 %), i par upplästa dialoger (2 %), fysiska aktiviteter (1 %), taktila
hörövningar (2 %) och övningar som förutsätter att eleverna svarar på öppna frågor (2 %)
(Se tabell 4 & 5 i bilaga 3).
Om svenskundervisningens tyngdpunkt är på muntlig interaktion kunde man
förvänta sig att böckerna innehåller flera övningar som har med talat språk att göra. Paroch gruppövningarna tränar elevernas muntliga kunskaper och de hjälper eleverna att förstå
hur grammatiska strukturer fungerar i kontext. I Premiär tränar man till exempel tidsuttryck
genom att fråga paret följande frågor: ”När åt du frukost?” ”När fyllde du år?” och ”När
kom du till skolan idag?”. Ordningstal tränar man med paret på så sätt att båda eleverna gör
sin egen top tio-lista och efter det diskuterar eleverna om sina listor. Till exempel: ”Låten
Amanda är på tionde plats”, ”Vilken låt har du på tionde plats?”. Par- och gruppövningar
tillsammans med andra muntliga övningar hjälper eleverna att lära sig använda språket i
vardagliga kommunikationssituationer. Undersökta lärare i Jaakkolas (1997:140)
doktorsavhandling påpekar att grammatikböcker inte fäster tillräckligt uppmärksamhet vid
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det när och i vilken sammanhang använder man vissa strukturer. Därför skulle det vara
nyttigt att böckerna skulle innehålla flera övningar som hjälper eleverna att inse hur den
grammatiska strukturen fungerar i vardagliga diskussioner.
Det är viktigt att eleverna lär sig producera språket muntligt men man måste förstås
också utveckla elevernas färdigheter att vara kreativa skriftligt. Dessa typer av övningar är
kreativa skrivövningar och övningar där eleven svarar på öppna frågor. Jag har
kategoriserat kreativa skrivövningar som funktionella eftersom övningstypen visar eleven
hur grammatiska strukturen kan utnyttjas i naturliga sammanhang. I samband med
funktionell undervisning pratar man ofta om det att läroböckerna borde innehålla
”autentiskt material”. Elomaa (2009:105) konstaterar att man alltid måste komma ihåg att
klassrummet och elevernas noggranna tidtabeller avgränsar vilken slags autenticitet man
kan erbjuda. Hon påpekar att autenticitet i undervisningen kan enligt hennes åsikt röra bara
autenticitet som läroboken kan erbjuda.

Därför tycker jag att det är motiverat att

klassificera övningar där eleven svarar på öppna frågor som funktionella. Elomaa
(2009:106) påpekar också att till exempel en ljudinspelning som innehåller tal av en
modersmålstalare kan representera autenticitet i klassrummet. Hörövningarna i Premiär är
bra exempel på autentiska ljudinspelningar som iakttar både finlandsvenska och
sverigesvenska talare.

4.3.2 Klick
Också Klick innehåller flera formella än funktionella övningar och motsvarar däremot inte
desssa målsättningar som finns i läroplansgrunder (2004). Övningar som tränar elevernas
funktionella kunskaper är annars samma som i Premiär (se kapitel 4.3.1) men det finns inga
i par upplästa dialoger i Klick serien. Procentuella andelen funktionella övningar i boken är
42 % vilket betyder att formella övningar utgör 58 % av övningar (Se tabell 4 & 5 i bilaga
3). Naturligtvis är det inte så att man kan sätta likhetstecken mellan funktionella övningar
och bra övningar. Liksom tidigare sagt innehåller formella övningar repetition och hjälper
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på detta sätt att automatisera elevernas språkkunskaper (Hentunen 2004:73). Men enligt
min åsikt borde huvudvikten vara på funktionella övningar eftersom de är just funktionella
kunskaper som man betonar i läroplansgrunder (2004). Salo (2006:251) anser att det
funktionella synsättet syns i dagens läroböcker men att i samband med grammatik är det
formella synsättet ändå starkt.
I Klick har man i några övningar kopplat ihop formella och funktionella
övningstyper. Det finns till exempel en övning där eleven först skriver ner några räkneord
på svenska. Efter det kan eleven kolla rätta svar genom att lyssna på en ljudinspelning. Det
finns också en ifyllnadsövning där eleven fyller i olika hjälpverb i dialogen och sedan
kollar rätta svar med hjälp av en ljudinspelning. Jag tycker att de här typerna av övningarna
är väldigt lyckade. Traditionella ifyllnads- och översättningsövningar blir mer varierande
när man kopplar dem ihop med ljudinspelningar. Eleverna lär sig också samtidigt hur man
uttalar ord som man just har skrivit ner.

4.3.3 Din tur
Det är inte överraskande att Din tur innehåller flest funktionella övningar av de tre
undersökta högstadieböckerna eftersom Din tur också innehåller minst övningar som
stödjer bara visuella inlärare (Din tur: 60 %, Klick: 67 % och Premiär 63 %). Övningar som
stödjer bäst visuella elever är mer ”traditionella” övningar som inte så ofta innehåller ett
kommunikativt mål (översättningsövningar, ifyllnadsövningar osv.). Liksom tabeller 4 och
5 (bilaga 3) visar utvecklar sammanlagt 49 % av övningar elevernas funktionella kunskaper
och sådana övningar är: övningar som förutsätter att eleven söker upp en viss struktur i
texten (1 %), hörövningar (15 %), kreativa skrivövningar (6 %), par- och gruppövningar
(19 %), i par upplästa dialoger (2 %), fysiska aktiviteter (2 %) och övningar som förutsätter
att eleverna svarar på öppna frågor (4 %).
Det är glädjande att märka att fast funktionella övningarna i böckerna ofta är
hörövningar eller diskussionsövningar finns det också ganska många funktionella
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skrivövningar i Din tur. Kreativa skrivövningar (6 %) och övningar som förutsätter att
eleverna svara på öppna frågor (4 %) är bra exempel på övningar som tränar elevernas
skriftliga kreativitet. Jakobsson (1990:104) påpekar att ”poängen med de kreativa
övningarna är alltså att försöka utgå från funktionerna även när man tränar enstaka
grammatiska svårigheter”. I Din tur finns det till exempel kreativa skrivövningar i samband
med prepositioner. En övning förutsätter att eleven berättar skriftligt om hans/hennes eget
rum och i en annan övning ska eleven beskriva vad det finns i hans/hennes
skolväska/rum/hemstad. Dessa typer av övningar visar eleven vad grammatiska strukturens
funktion egentligen är och hur man kan utnyttja strukturen i vardagliga situationer.
Som sagt innehåller Din tur flest funktionella övningar (49 %) av de undersökta
högstadieböckerna men trots det är formella övningar ändå mer allmänna. Men om man
jämför dagens läroböcker med 80- och 90-talets böcker kan man märka att det har hänt
utveckling mot det funktionella synsättet. Södergård (1997) har undersökt fyra bokserier
som utgivits under 80- och 90-talen för svenskundervisning i finska högstadier. Södergård
(1997:211) konstaterar att undersökta böckerna framställer samma grammatiska
konstruktioner år efter år, utan att reflektera över konstruktionernas användbarhet i
kommunikation. Hon påpekar att eftersom autentiskt material uteblir får eleverna ingen
kontakt med vardagslivets muntliga situationer. Däremot lär eleverna sig ett hyperkorrekt
språk som ingen infödd talare använder. Lyckligtvis är situationen inte likadan idag utan
läroböckerna lägger också märke till grammatiska strukturernas användning i muntlig
kommunikation. Din tur är ett bra exempel på en bok som innehåller nästan lika många
funktionella och formella övningar och som följaktligen motsvarar ganska bra dessa
riktlinjer som finns i läroplansgrunder (2004).

4.4 Sammanfattning
Sammanfattat

innehåller

alla

gymnasieböcker

flera

formella

än

funktionella

grammatikövningar fast högstadies läroplansgrunder (2004) betonar viktigheten av
elevernas funktionella kunskaper. Liksom jag påpekade tidigare är syftet med undervisning
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i svenska som B-språk att eleven ska uppnå grundläggande färdigheter i svenska med
tyngdpunkt på muntlig interaktion (Läroplansgrunder, 2004:132). Därför är det förvånande
att böckerna inte innehåller ett stort antal funktionella övningar som hjälper eleverna att
lära sig använda språket i naturliga sammanhang.
Högstadieböckerna skilljer sig från gymnasieböckerna på så sätt att det finns
material för alla olika typer av inlärare. I högstadieböckerna finns det mest material för
visuella och auditiva elever men det finns också några övningar för taktila och kinestetiska
elever. Som tidigare nämnts visar Jaakkolas (1997:147) doktorsavhandling att språklärare
uppskattar iakttagande av olika typer av inlärare och att de önskar att grammatikböckerna
ska innehålla övningar som vädjar till alla sinnen. Därför kan man säga att det är bra att
man också fäster uppmärksamhet vid taktila och kinestetiska elever i läroböckerna.

5 Sammanfattning och diskussion
I den här uppsatsen har jag med hjälp av sex olika läroböcker analyserat hur
grammatikövningar kan stödja inlärningen av svenska språket på högstadie- och
gymnasienivå. Min avsikt har varit att jämföra böckernas övningar med tidigare
forskningsresultat inom ämnet och undersöka om övningarna motsvarar de förväntningar
som ställs på dem. Jag har velat ta reda på hur olika lärstilar har uppmärksammats i
böckernas övningar, och om de betonar behärskningen av formen eller om de koncentrerar
mer på funktionella kunskaper. Mina hypoteser har varit att övningarna i böckerna bäst
stödjer visuella inlärare och att det finns flera övningar som syftar till utvecklingen av
funktionella kunskaper.
Den allra vanligaste övningstypen i böckerna är översättningsövningar. I allmänhet
kan man säga att översättningsövningar har visat sig vara nyttiga åtminstone om den
grammatiska strukturen är sådan som inte finns i modersmålet (Jaakkola 1997:137–138).
Också ifyllnadsövningar är allmänna i alla böcker och de här typerna av övningar delar
åsikter bland språkforskare. Å ena sidan kan de sägas vara nyttiga åtminstone i träningen av
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vissa typer av grammatiska strukturer och om det också finns andra typer av övningar. Men
å andra sidan kritiserar man ofta dessa typer av mekaniserade övningar eftersom de inte
leder till en helhetsbetonad inlärning. (Se t.ex. Jaakkola 1997 och Hentunen 2004.) I stället
för mekaniserade övningar hoppas språkforskare ofta att böckerna skulle innehålla
skriftliga och muntliga kreativa övningar (se t.ex. Kristiansen 1998a).
Det finns faktiskt ganska många par- och gruppövningar i de undersökta böckerna
men den procentuella andelen kreativa skrivövningar är däremot liten. Sammanfattningsvis
kan man säga att i gymnasieböckerna är traditionella översättningsövningar och
ifyllnadsövningar fortfarande bland de vanligaste övningstyperna men att antalet par- och
gruppövningar också är relativt stort. Speciellt Grammatik Galleri betonar vikten av paroch gruppövningar och hörövningar. Den innehåller också betydligt färre ifyllnadsövningar
än de två andra gymnasieböckerna. Också högstadieböckerna innehåller ett stort antal
översättningsövningar men också intressant att märka att fast det finns ganska många
ifyllnadsövningar i högstadieböckerna är antalet inte så stort som det är i Kanal Grammatik
och Helt Okej!.
Min hypotes om lärstilar har verifierats. Alla sex böcker innehåller flest övningar
som bara stödjer visuella inlärare (Kanal Grammatik: 66 % Grammatik Galleri: 56 % Helt
Okej!: 76 % Premiär: 63 % Klick: 67 % och Din tur: 60 %). Grammatik Galleri stödjer
också mycket bra auditiva inlärare (44 %) genom att innehålla många par- och
gruppövningar och hörövningar. Också Kanal Grammatik och alla tre högstadieböcker tar
hänsyn till auditiva inlärare bra (Kanal Grammatik: 34 %, Premiär: 36 %, Klick: 32 % och
Din tur: 38 %). Helt Okej! innehåller i sin sida inte så många övningar för auditiva elever
(23 %) men är den enda gymnasieboken som innehåller en övning för taktila inlärare (ett
ordföljdsspel). Ingen av de undersökta gymnasieböckerna innehåller övningar som skulle
stödja inlärningen hos kinestetiska inlärare. Enligt min åsikt borde böckerna innehålla
också några övningar som passar för kinestetiska och taktila inlärare. Prepositioner kunde
till exempel övas med kamraten genom att sätta en bok på olika platser i klassen och fråga
kamraten var den ligger. Jag tror att det inte skulle vara så svårt att tillägga också några
enkla spel i grammatikböckerna så att taktila elever åtminstone ibland skulle ha möjlighet
att använda sitt starkaste sinne.
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Alla tre högstadieböcker i sin sida innehåller övningar för både taktila och
kinestetiska inlärare. Det är bra att böckerna innehåller övningar som är nyttiga för elever
med taktil och kinestetisk preferens men tyvärr är antalet taktila och kinestetiska övningar
ganska litet. Det skulle vara nyttigt om böckerna innehållde ett stort antal övningar för alla
typer av inlärare och inte bara för visuella och auditiva elever.
Däremot har hypotesen att böckerna skulle ha ett mer funktionellt synsätt till
grammatikinlärning falsifierats i Kanal Grammatik, Helt Okej!, Premiär, Klick och Din tur.
I alla de här fem böckerna finns det flest övningar som betonar behärskningen av den rätta
formen i stället för övningar som fokuserar på själva användningen av språket (Kanal
Grammatik: 63 % Helt Okej!: 73 % Premiär: 55 % Klick: 58 % och Din tur: 51 %). Man
skulle kunna anta, när man idag betonar behärskningen av kommunikativa kunskaper och
uppskattar elevernas egen kreativitet, att böckerna också skulle innehålla flera funktionella
övningar (se t.ex. Jaakkola 1997). Också gällande läroplansgrunder för gymnasiet (2003)
och för högstadiet (2004) betonar viktigheten av elevernas funktionella kunskaper. Enligt
läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004) är svenskundervisningens
tyngdpunkt på muntlig interaktion. Men av de sex undersökta böckerna är Grammatik
Galleri den enda som stödjer inlärningen mer med funktionella övningar (54 %).
Det är intressant att märka hur ”övning ger färdighet” i dagens grammatikböcker
och att det faktiskt inte är betydelselöst vilken grammatikbok som används i skolan. Fast
det finns likheter mellan böckerna finns det också några avgörande skillnader. Till exempel
Grammatik Galleri stödjer elevernas inlärning med funktionella övningar medan Helt Okej!
tydligt litar på formella och mer traditionella övningar. När lärare väljer vilken
grammatikbok de ska använda, väljer de också samtidigt vilka typer av elever och vilken
typ av inlärning de kommer att stödja i undervisningen. Enligt min åsikt är det viktigt att
undersöka om övningarna verkligen motsvarar de förväntningar som ställs på dem. Jag
tycker att eftersom både gymnasiets (2003) och högstadiets (2004) läroplansgrunder
betonar utveckling av elevernas kommunikativa kunskaper borde det finnas många
funktionella övningarna i böckerna. Jag anser att det är viktigt att människorna förstår att
man också kan träna grammatiska strukturer med funktionella övningar genom att sätta
strukturen i naturlig kontext. Enligt min åsikt är det också viktigt att böckerna innehåller
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material för olika typer av inlärere. Vi alla vet att människorna inte lär sig på exakt samma
sätt utan att alla har sina preferenser när de lär sig. Därför tycker jag att det är viktigt att det
finns ett stort antal olika typer av övningar så att elever med olika lärstilar kan dra nytta av
böckerna.
Jag tror att min undersöning är till nytta för lärare och speciellt till de tre
förläggarna vars böcker jag undersökte. Otava och Tammi bad mig att skicka min
undersökning till dem och jag hoppas att de som planerar läroböckerna kan dra nyttiga
slutsater om min undersökning. Jag tycker att i framtiden skulle det vara intressant att
utvidga mitt urval och undersöka alla övningar som finns i böckerna. Det skulle också vara
intressant att jämföra böckerna som man använde till exempel på 70- och 80-talen med
dagens läroböcker.
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Bilaga 1
Tabell 1 Den procentuella andelen olika typer av övningar i tre grammatikböcker
Kanal Grammatik Grammatik Galleri Helt Okej!
1 Gör meningarna fullständiga
2 Fyll i ett ord
3 Översätt
4 Transformera
5 Sök upp en struktur
6 Lägg till ett ord i en mening
7 Hörövningar
8 Kreativa skrivövningar
9 Spel
10 Par- och gruppövningar
11 I par uppläst dialog
Totalt

11 %
18 %
24 %
5%
5%
11 %
3%
14 %
9%

8%
8%
24 %
6%
4%
15 %
6%
23 %
6%

1%
23 %
35 %
13 %
1%
3%
3%
1%
16 %
4%

100 %

100 %

100 %

Tabell 2 Kategorisering av olika övningstyper
Visuell Auditiv Taktil
1 Gör meningarna
x
fullständiga
2 Fyll i ett ord
x
3 Översätt
x
4 Transformera
x
5 Sök upp en struktur
x
6 Lägg till ett ord i en mening
x
7 Hörövningar
x
8 Kreativa skrivövningar
x
9 Spel
x
x
x
10 Par- och gruppövningar
x
x
11 I par uppläst dialog
x
x

Kinestetisk

Formell
x

Funktionell

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Bilaga 2
Tabell 3 Antalet olika typer av övningar i tre gymnasieböcker
Kanal Grammatik Grammatik Galleri

Helt Okej!

Övningstyp

B/H/R/P  S

B/H/R/P  S

B/H/R/P  S

1 Gör meningarna fullständiga
2 Fyll i ett ord
3 Översätt
4 Transformera
5 Sök upp en struktur
6 Lägg till ett ord i en mening
7 Hörövningar
8 Kreativa skrivövningar
9 Spel
10 Par- och gruppövningar
11 I par uppläst dialog

5/2/0/0
2/0/1/9
4/2/2/8
3/0/0/0
3/0/0/0
1/1/3/2
0/1/0/1
1/1/3/4
2/0/2/2

7
 12
 16
3

5/2/0/0  7
2/0/1/4  7
5/2/1/13 21
4/1/0/0  5
4/0/0/0  4
6/1/4/2  13
2/1/0/2  5
7/3/4/6  20
1/1/1/2  5

0/0/1/0  1
3/2/1/10  16
10/1/3/11 25
6/0/0/3 9
1/0/0/0  1
0/1/1/0  2
1/0/0/1  2
1/0/0/0  1
1/1/3/6  11
0/0/2/1  3

Sammanlagt

65

87

71

Förkortningar:

3
7
2
9
6

B: Antalet övningar som rör bisatsens ordföljd
H: Antalet övningar som rör hjälpverb
R: Antalet övningar som rör räkneord
P: Antalet övningar som rör prepositioner
S: Sammanlagt
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Bilaga 3
Tabell 4 Den procentuella andelen olika typer av övningar i tre högstadieböcker
Premiär
Klick

Din Tur

1 Gör meningarna fullständiga
2 Fyll i ett ord
3 Översätt
4 Transformera
5 Sök upp en struktur
6 Lägg till ett ord i en mening
7 Hörövningar
8 Kreativa skrivövningar
9 Spel
10 Par- och gruppövningar
11 I par uppläst dialog
12 Fysiska aktiviteter
13 Rita eller Färga
14 Svara på en fråga
15 Taktila hörövningar
Totalt

6%
10 %
32 %
1%
1%
15 %
6%
19 %
2%
2%
2%
4%
100 %

11 %
3%
38 %
2%
2%
15 %
5%
1%
15 %
2%
1%
1%
2%
2%
100 %

7%
13 %
36 %
4%
1%
15 %
3%
1%
13 %
2%
1%
3%
1%
100 %

Tabell 5 Kategorisering av olika övningstyper
Visuell Auditiv
1 Gör meningarna fullständiga
x
2 Fyll i ett ord
x
3 Översätt
x
4 Transformera
x
5 Sök upp en struktur
x
6 Lägg till ett ord i en mening
x
7 Hörövningar
x
8 Kreativa skrivövningar
x
9 Spel
x
x
10 Par- och gruppövningar
x
x
11 I par uppläst dialog
x
x

12 Fysiska aktiviteter
13 Rita eller Färga
14 Svara på en fråga
15 Taktila hörövningar

Taktil

Funktionell

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

Formell
x
x
x
x

x

x
x
x

Kinestetisk

x

x
x
x
x
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Bilaga 4
Tabell 6 Antalet olika typer av övningar i tre högstadieböcker
Premiär
Klick

Din tur

Övningstyp

B/H/R/P

 S

B/H/R/P  S

B/H/R/P  S

1 Gör meningarna fullständiga
2 Fyll i ett ord
3 Översätt
4 Transformera
5 Sök upp en struktur
6 Lägg till ett ord i en mening
7 Hörövningar
8 Kreativa skrivövningar
9 Spel
10 Par- och gruppövningar
11 I par uppläst dialog
12 Fysiska aktiviteter
13 Rita eller Färga
14 Svara på en fråga
15 Taktila hörövningar
Sammanlagt

2/4/5/3
 14
1/0/1/2
4
5/11/17/1447
2/1/0/0
3
2/0/0/0
2
0/0/16/2  18
0/2/1/3
6
0/1/0/0
1
0/1/11/6  18
2/0/0/0
2
0/0/0/1
1
0/0/0/1
1
0/0/1/2
3
0/0/2/0
2
122

8/0/0/0  8
0/3/3/8  14
5/8/18/8 39
1/1/0/3  5
1/0/0/0  1
0/2/13/2 17
1/0/0/2  3
1/0/0/0  1
1/3/7/3  14
0/0/2/0  2
0/0/1/0  1
1/0/2/0  3
0/0/0/1  1
109

3/2/1/1  7
3/1/2/6  12
5/5/16/12 38
1/0/0/0 1
0/0/1/0  1
0/2/15/1  18
1/0/2/4  7
1/3/12/7  23
0/0/2/1  3
0/1/1/0  2
0/0/1/1  2
0/0/5/0  5
119

Förkortningar:

B: Antalet övningar som rör bisatsens ordföljd
H: Antalet övningar som rör hjälpverb
R: Antalet övningar som rör räkneord
P: Antalet övningar som rör prepositioner
S: Sammanlagt
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Bilaga 5
Bild 1 Spelet i Helt Okej 2 (2005:160).
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Bilaga 6
Bild 2 Sök upp en struktur övning i Grammatik Galleri (2006:26).
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Bilaga 7
Bild 3 Fysisk övning i Klick. Övningar 7 (2009:61).

Bild 4 Ritövning i Din tur. Studiebok 1 (2004:174).
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Bilaga 8
Bild 5 Svara på frågorna övning i Din tur. Studiebok 3 (2005:88).

Bild 6 Taktil hörövning i Premiär. Studiebok 2 (2008:160).

