
Marianne Inkinen-Järvi
Jaana Jokinen

Språkcentrumlärarnas uppfattningar om grammatikens roll i L2-svenska

I kandidatexamen vid finländska universitet ingår en kurs i andra inhemska språket, 
svenska eller finska. Kursen ska ge studeranden sådana muntliga och skriftliga 
färdigheter som enligt lagen krävs av offentligt anställda. 

Trots olika bedömningskriterier (t.ex. CEFR) finns det enligt vår uppfattning ett behov 
av ett mer specifikt bedömningsunderlag som även beaktar den grammatiska 
kompetensen. Det är nämligen inte lätt att avgöra vilka drag som ska tillmätas 
betydelse vid bedömningen i anslutning till den ovan nämnda kursen. 

Vårt syfte är att redogöra för vilka grammatiska strukturer universitetsstuderande med
finska som modersmål antas kunna på nivå B1 respektive B2 enligt CEFR-skalan. 

Undersökningsmaterialet samlades våren 2014 med hjälp av en enkät som skickades 
till lärare i svenska på språkcentrum vid finländska universitet. Vi vill kartlägga 
lärarnas syn på vilka grammatiska strukturer som tillhör grundläggande kunskaper, 
kärnstoff och kompletterande stoff på B1- och B2-nivån samt dryfta resultaten i ljuset 
av processbarhetsteorin.
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