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Sammanfattning 

Det ryska aspektsystemet är ett brett och mångfasetterat område som är svårt att lära sig för den 
som inte har något liknande i sitt modersmål. Det ryska utbildningsministeriet har utarbetat 
riktlinjer för vilket grammatiskt innehåll som ska finnas på olika nivåer. I denna uppsats återges 
riktlinjerna om aspektsystemet för de två första nivåerna, den elementära och basnivån. Förutom 
de riktlinjerna, refereras olika metodiska rekommendationer om innehåll och struktur för 
undervisningen om aspektsystemet. Syftet med denna uppsats är att analysera två läroböcker i 
ryska för nybörjare i jämförelse med riktlinjerna och rekommendationerna. 

 

I de metodiska rekommendationerna för hur undervisningen om aspektsystemet ska struktureras 
finns några grundläggande råd. För det första att studenterna initialt behöver få en översiktlig 
bild av aspektsystemet. Med förståelsen att det finns mer som inte tas upp just nu kan sedan 
fördjupningar utföras del för del i det grammatiska materialet. För det andra att undervisningen 
om aspektsystemet ska bedrivas löpande i takt med andra delar i det ryska språket som 
samverkar med aspekterna, till exempel tempus, modalitet och verbens lexikala betydelser. För 
det tredje att gå igenom nya grammatiska fenomen med känd vokabulär för att studenterna ska 
kunna fånga upp de nyanser i betydelsen och användningen som är knutet till aspekterna. 

 

De två analyserade läroböckerna skiljer sig till upplägget. Författarna till Møde i Petersborg har 
eftersträvat att presentera hela den grundläggande grammatiken.  I analysen framkom det även 
att det grammatiska innehållet i läroboken i hög grad överensstämmer med det som är framtaget 
i riktlinjerna. Det sätt på vilket det grammatiska materialet presenteras, samstämmer också till 
stor del med rekommendationerna. Författarna till Beginner's Russian har haft målsättningen att 
minimera det grammatiska innehållet för att undvika strukturer som inte är absolut nödvändiga 
på nybörjarnivån. Följden av det begränsade grammatiska materialet blir att läroboken bara i 
liten grad motsvarar innehållet i riktlinjerna. Läroboken Beginner's Russian samstämmer inte 
heller med rekommendationerna om innehåll och struktur i samma utsträckning som Møde i 
Petersborg. En svaghet hos båda läroböckerna i förhållande till rekommendationerna är att 
nästan bara ny vokabulär har används vid den huvudsakliga genomgången av aspektsystemet. 
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1 Inledning 

När man studerar ett främmande språk finns det saker som är lättare eller svårare att förstå och 

kunna tillämpa korrekt. Det finns både sådant som kan hjälpa och stjälpa när man utgår från sitt 

modersmål för att förstå ett annat. Liknande grammatiska strukturer i modersmålet kan i vissa 

fall underlätta inlärningen och i andra fall försvåra, om de grammatiska strukturerna används på 

olika sätt i de olika språken. Grammatiska strukturer som saknas i modersmålet är sannolikt 

svårast att lära sig, för svensken till exempel det ryska aspektsystemet. 

 

Aspekt är en grammatisk kategori hos det ryska verbet och är obligatorisk i varje sats som 

innehåller ett verb, oavsett om talaren vill uttrycka någon aspektuell betydelse eller inte. Vilken 

av de två aspekterna, imperfektiv och perfektiv1, som kan eller ska användas styrs av många 

faktorer. Den talandes syn på det sagda är ofta avgörande, men de grammatiska reglerna, 

kontexten och ordens lexikala betydelse påverkar också aspektvalet (Zaliznjak & Šmelev, 1997, 

9-10, 17). I det svenska språket förekommer det konstruktioner som tydliggör 

betydelseskillnader liknande de som finns hos aspekterna. Det är möjligt att säga ”sitta och 

(läsa)” för att visa på en process, eller ”(läsa) ut” för att visa på en fullbordad handling. Den 

typen av konstruktioner är emellertid bara en liten del av det rika användningsområdet som 

aspekten har på ryska. Generellt kan verbstrukturen upplevas som ”svår” i ryskan jämfört med 

den struktur som finns i germanska språk. Aspekterna kan te sig näst intill omöjliga att 

behärska. Upplevelsen inför aspekterna kan i vissa fall gå väl i linje med nedan citat: 

 

Как известно, имеется несколько значений несовершенного и совершенного видов. 

Кроме того, чтобы установить, когда какой вид нужно употребить, имеется много 

правил, учитывающих самые разные особенности значений слов и контекста. Все это 

вместе кажется хаотической кучей не связанной друг с другом информации, которую 

невозможно запомнить. (Borisova & Latyševa 2003, 60) 

 

Det är därför intressant att se hur läroböcker presenterar aspekterna och vilka riktlinjer som 

finns angående innehåll av material för kurser på nybörjarnivå och hur materialet 

rekommenderas vara organiserat. 

 

                                                        
1 Vid förkortning av benämningarna på aspekterna i denna uppsats kommer imperfektiv aspekt 

förkortas ipf och perfektiv aspekt pf. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att klargöra hur aspektsystemet presenteras i ett par läroböcker i 

ryska för nybörjare i jämförelse med metodiska rekommendationer för innehåll och struktur av 

det grammatiska materialet. De frågeställningar jag har utgått ifrån är: 

• Vilka rekommendationer ges för innehåll och strukturering av aspektsystemet i 

undervisning i ryska som främmande språk på nybörjarnivå?  

• Hur är undervisningen om aspekterna uppbyggd i ett par läroböcker för nybörjare i 

jämförelse med de rekommendationer som refereras? 

 

1.2 Metod, disposition och avgränsningar 

En kontrastiv analysmetod är använd för att se hur det ryska aspektsystemet är beskrivet i två 

läroböcker i ryska. Analysen är utförd genom en jämförelse med riktlinjer om innehåll 

utarbetade av det ryska utbildningsministeriet samt metodiska rekommendationer av olika 

författare som ger råd för undervisning i ryska som främmande språk. Jag har valt att analysera 

läroböcker för att de är statiska i sitt format och ofta fungerar som en bas i språkstudierna. 

Analysen är avgränsad till nybörjarnivån, eftersom den inledande undervisningen är 

utgångspunkten för vidare kunskap. 

 

Det ryska utbildningsministeriet har tagit fram riktlinjer2 angående vilket grammatiskt innehåll 

som bör ingå i undervisningen om aspektsystemet i studierna i ryska som främmande språk 

(Obrazovatel´naja… 2001). I uppsatsen finns en genomgång av riktlinjerna för elementär nivå 

och basnivå. Basnivån ingår för att det kan vara intressant att se vilka delar av den som utgör en 

del av de läroböcker som analyseras. Efter genomgången av de officiella riktlinjerna följer 

metodiska rekommendationer om innehåll och struktur för undervisning i det ryska 

aspektsystemet. För att genomgången ska bli tydligare har jag valt att dela upp aspektsystemet i 

fyra olika områden, aspekternas betydelse, aspektpar, aspektbildning och aspektanvändning. 

Sist gör jag, med utgångspunkt ur ovan nämnda riktlinjer och rekommendationer, en analys av 

hur materialet om aspektsystemet presenteras i två läroböcker för undervisning i ryska för 

nybörjare.  

 

                                                        
2 Nedan kallade officiella riktlinjer. 
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Avgränsningarna till materialvalet för de metodiska rekommendationerna grundar sig på källor 

(bl.a. Rožkova 1977, 26; Akimova 2012, 41) som lyfter fram att det finns tre principiellt viktiga 

områden vid undervisning i främmande språk på nybörjarnivå. Dessa områden är materialval, 

strukturering av det valda materialet och undervisningsmetod. Inriktningen för analysen av 

läroböckerna i denna uppsats har varit materialvalet och struktureringen av materialet. I 

uppsatsen kommer det inte utföras någon fördjupning i undervisningsmetoder, av utrymmesskäl 

kommer bara ett par huvudinriktningar att nämnas översiktligt. Disciplinen metodik är mycket 

mer omfattande än det material som avhandlas i denna uppsats. Metodiken omfattar hela 

utbildningsprocessen och svarar på frågor om vad som ska studeras, hur det ska läras ut och 

varför man ska göra på ett eller annat sätt. Metodiska rekommendationer finns för alla delar i 

undervisningen och utbildningen. Det beskrivs hur studenter med olika förkunskaper bäst och 

effektivast kan tillägna sig kunskaper, vilka metoder och strukturer som kan väljas både i den 

lärarledda undervisningen, i materialet och i de självständiga studierna (Roždestvenskij & 

Kustareva 1965, 3). Metodiken går in i detaljer för utformande av hela program, läromedel, 

lektioner, olika aktiviteter, övningar och läxor (Bim 1977, 21-22). Listan kan göras lång och en 

fullständig analys av hur undervisningen om det ryska aspektsystemet kan struktureras är långt 

mer omfattande än vad som ryms i en kandidatuppsats. 

 

1.3 Val av material 

Valet av läroböcker för analysen har utförts genom att se vilken litteratur som används på 

nybörjarkurserna i ryska på Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lunds universitet. Kontrollen av 

litteraturen har gjorts vid ett par tillfällen på respektive universitets hemsida. Vilka läroböcker 

som används har varierat under de senaste åren men urvalet har skett mellan Møde i Petersborg, 

Beginner's Russian och Ruslan ryska 1. Ingen analys har utförts av Ruslan ryska 1, eftersom 

aspekterna bara nämns översiktligt i den. Den mer ingående genomgången av aspektsystemet 

finns i nästföljande bok i serien (Langran & Vešnjeva, 2013, 75). 

 

Valet av litteratur för de metodiska rekommendationerna har genomförts på några olika sätt. 

Material har sökts av författare som ofta refereras i texter om liknande ämne. Databassökningar 

har genomförts, både på ämnesord och författarnamn. Litteratur för undervisning av lärare i 

ryska som främmande språk har inhandlats i Ryssland. Där åsikterna i de metodiska 

rekommendationerna skiljer sig åt har en utvärdering skett av vilka huvudinriktningar som finns 

och behöver presenteras, hänsyn har även tagits till om författaren till en given text refereras i 

annat material.  
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2 Officiella riktlinjer och metodiska 

rekommendationer  

Genomgången av de officiella riktlinjerna och de metodiska rekommendationerna är 

uppdelad i två huvuddelar, det grammatiska innehållet och struktureringen av det. 

Avsnitten om det grammatiska innehållet inleds med generella rekommendationer, därefter 

kommer en genomgång av de riktlinjer som är utarbetade av det ryska 

utbildningsministeriet. Sedan följer metodiska rekommendationer som är uppdelade i fyra 

delar, aspekternas betydelse, aspektpar, aspektbildning och aspektanvändning. 

Avslutningsvis finns rekommendationer om hur det grammatiska innehållet kan 

struktureras. 

 

2.1 Grammatiskt innehåll 

Innehållet i det grammatiska materialet kan med fördel initialt visa översiktligt på mångfalden 

inom aspektsystemet för att sedan lyfta fram de olika detaljerna, enligt Rassudova (1975, 50-

52). Hon rekommenderar sex olika områden som studenterna behöver för en översiktlig 

förståelse. De innefattar för det första begreppet aspektpar, för det andra relationen mellan 

aspekterna och tempusformerna, för det tredje asymmetrin mellan aspekterna (främst gällande 

betydelse), för det fjärde, aspektmarkörers betydelse för att visa på användningsområden och för 

det femte aktionsartens roll och förhållande till aspekterna. För det sjätte att man redan initialt 

påtalar att aspekterna kommer kunna vara utbytbara i vissa situationer. Syftet med att tidigt visa 

att aspekterna kan vara utbytbara är att studenterna behöver den grundförståelsen längre fram i 

studierna när de fördjupar sig i betydelseskillnader som beror på aspektval. Vilka områden man 

behöver fördjupa sig i beror på hur viktiga de olika grammatiska företeelserna är strukturellt och 

för kommunikationen på den aktuella nivån, samt vilka förkunskaper studenterna har skriver 

Akišina och Kagan (2004, 130). Förutom de förutsättningar som nämnts ovan behöver hänsyn 

tas till studenternas modersmål och vilken språksfär studenterna ska röra sig i. I valet av 

material kan det vara bra att använda ett absolut minimum för att uppnå de satta målen för 

studierna, både gällande vokabulär och grammatik (Rožkova 1977, 26-27).  
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2.1.1 Officiella riktlinjer 

Det ryska utbildningsministeriet har gett ut officiella riktlinjer för vilka kunskaper studenter i 

ryska som främmande språk ska ha vid avslutad kurs. Riktlinjerna inleds med två 

grundläggande nivåer, elementär nivå (элементарный уровень) och basnivå (базовый 

уровень), därefter följer olika certifieringsnivåer. Det är de två grundläggande nivåerna som är 

intressanta för att se vilket material om aspekterna som ska ingå i läroböcker för nybörjare. I 

Gosudarstvennyj obrazovatel´nyj standart po russkomu jazyku kak inostrannomu (2001) 

återfinns generella riktlinjer, gällande aspektsystemet står det bara att studenterna ska känna till 

det. Mer information finns det i Obrazovatel´naja programma po russkomu jazyku (2001) som 

är framtagen av utbildningsministeriet för att visa vilka moment som rekommenderas ingå i 

utbildningen. Informationen är både avsedd att ligga till grund för undervisning i ryska som 

främmande språk och för utformande av läroböcker. 

 

Nedan följer en sammanställning om vilket grammatiskt innehåll om aspektsystemet de 

officiella riktlinjerna rekommenderar på de grundläggande nivåerna. Båda de grundläggande 

nivåerna innehåller tre betydelser för imperfektiv aspekt och två för perfektiv aspekt. 

Betydelserna för imperfektiv aspekt är konstaterande av faktum (händelse) (Виктор смотрел 

телевизор.), process (Студенты изучали русский язык год.) och upprepning (Он редко 

опаздывает). För perfektiv aspekt benämns den första betydelsen både med resultatfokus och 

komplett verbhandling (Он написал два письма.) medan den andra betecknas som 

engångshandling (Вчера Виктор опоздал). Förutom olika betydelser redogörs det för 

aspektbildning med suffix och prefix. Suffixen -ыва- och -ива- ingår på den elementära nivån 

och på basnivån även -ва- för imperfektiv samt -ну- för perfektiv aspekt. Prefigering 

exemplifieras med prefixen на- och с- på den elementära nivån. På grundnivån listas fler prefix.   

 

Utöver betydelser hos aspekterna och bildning av dem, inkluderas förmåga att använda verb av 

både imperfektiv och perfektiv aspekt i alla tempus samt i infinitiv och imperativ. På den 

elementära nivån förtydligas att genomgången ska ske med ett begränsat antal verb och på 

basnivån med ett utökat antal verb. På basnivån ingår användningen av imperfektiv aspekt efter 

fasverben начать (’börja’), кончить (’sluta’), продолжить (’fortsätta’) och med verben 

любить (’älska’), нравиться (’gilla’), учиться (’studera’), уметь (’kunna’) och привыкать 

(’vänja sig’). För perfektiv aspekt ingår användningen efter verben забыть (’glömma’) och 

успеть (’hinna’) (Obrazovatel´naja… 2001, 29-30, 50-52). 
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På basnivån kommer därtill en sammanställning av aspektanvändning inom olika syntaktiska 

och tidsrelaterade förhållanden. Listan nedan är översatt från häftet med 

utbildningsprogrammet. 

• Imperfektiv aspekt i betydelsen av process i kombination med perfektiv aspekt i 

betydelsen av komplett handling. (Когда я жил в Москве, я познакомился с 

интересными людьми.) 

• Perfektiv aspekt i betydelsen avslut av handling i kombination med imperfektiv aspekt i 

betydelsen av process (Когда Виктор пришёл домой, все уже спали.) 

(Obrazovatel´naja… 2001, 51). 

 

Fler användningsområden tillkommer under avdelningen för syntax. I punktlistan nedan har jag 

lagt till inledande förklaringstexter. Användningen av aspekterna exemplifieras vid: 

• Samtidiga, parallella händelser: ipf presens/preteritum + ipf presens/preteritum (Я 

помогаю Андрею, когда он работает на компьютере.) 

• Kompletta händelser som följer efter varandra: pf i preteritum + pf i preteritum (Когда 

я прочитал книгу, я дал ее Андрею.) 

• Villkor i futurum: pf i futurum + pf i futurum (Если ты пойдешь в кино, я тоже 

пойду с тобой.) 

• Bakgrundsinformation i imperfektiv aspekt som leder till resultat vilket uttrycks med 

perfektiv aspekt i futurum: ipf i futurum + pf i futurum (Если вы будете много 

заниматься, вы хорошо сдадите экзамены.) 

• Resultat i preteritum med påföljande uppmaning: pf i preteritum + pf i imperativ (Если 

ты прочитал книгу, дай ее мне.) 

• Bakgrundsinformation med imperfektiv aspekt i futurum som följs av negerad händelse 

med imperfektiv aspekt i futurum: ipf i futurum + ipf i futurum (Если ты будешь 

заниматься, я не буду тебе мешать.) 

• Komplett händelse med perfektiv aspekt i preteritum och förväntad händelse i futurum: 

pf i preteritum + pf i futurum (Я узнал, что Борис приедет завтра.) 

• Olika kombinationer av aspekterna: ipf/pf + ipf presens/preteritum/futurum eller + pf i 

preteritum/futurum 

   читал 

   читает 

(Я знаю (узнал), что он  будет читать эту книгу.) 

   прочитал 

   прочитает  

(Obrazovatel´naja… 2001, 60). 
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2.1.2 Aspekternas betydelse 

För att förtydliga de aspektuella betydelserna rekommenderas det att verben grupperas och 

jämförs med varandra baserat på olika egenskaper. Att dela upp verben i olika semantiska 

grupper ger studenterna ett bra utgångsläge till förståelsen av aspekternas betydelser, skriver 

Rožkova (1977, 109). Ett grupperingsförslag kan vara baserat på om ett imperfektivt verb kan 

ha betydelsen av process eller inte (Zaliznjak & Šmelev 1997, 22). Durst-Andersen (1992, 54-

65) delar upp verben i tre semantiska grupper, tillståndsverb, aktivitetsverb och händelseverb. 

En uppdelning där tre grundläggande betydelser hos imperfektiv aspekt introduceras likvärdigt 

rekommenderar Rassudova (1967, 144), eftersom de är ungefär lika i omfattning. Det är 

process, vilket innebär att man återger något pågående (Когда он пел, в зале была тишина.), 

konstaterande av faktum (Я читал эту книгу.) och upprepning (Мы просиживали здесь все 

вечера).3 Den mest utbredda betydelsen hos perfektiv aspekt och som bör presenteras för 

nybörjare, fortsätter Rassudova (ibid), är konstaterandet av en konkret engångshandling. Utifrån 

dessa betydelser kan den imperfektiva och den perfektiva aspekten jämföras med varandra och 

därigenom ökas förståelsen av dem. Betydelsen konkret engångshandling hos den perfektiva 

aspekten kan ställas emot alla de tre betydelserna hos imperfektiv aspekt men främst process 

och upprepning (Когда он пел, в зале была тишина. – Он спел известную народную песню. 

Мы просиживали здесь все вечера. – Мы просидели здесь весь вечер). Skillnaden kan ibland 

vara svår att se mellan den perfektiva betydelsen konstaterandet av en konkret engångshandling 

och betydelsen konstaterande av faktum hos den imperfektiva aspekten, vilket gör att den, enligt 

Rassudova (1967, 145), kan behöva förtydligas mer (Я читал об этом во вчерашней газете. 

– Я прочитал об этом во вчерашней газете). 

 

En annan variant av gruppering är indelning i grundläggande aspektuella betydelser i vilken det 

redan initialt talas om motsatspar. Borisova och Latyševa (2003, 60-62) förespråkar att de 

betydelser som först ska introduceras som ett motsatspar är process hos den imperfektiva 

aspekten och komplett verbhandling hos det perfektiva. Därefter ett motsatspar baserat på 

betydelsen upprepning hos den imperfektiva aspekten och engångshandling hos den perfektiva. 

De skriver att det förstnämnda motsatsparet är bättre att ha som grund i förståelsen av 

aspekterna för att sedan bygga på med övriga betydelser. Genom att utgå från betydelsen av 

process hos den imperfektiva aspekten kan studenterna få förståelse för att det imperfektiva 

verbet kan beteckna en process med innebörden att något sker över en tidsrymd, i vilken både 

upprepade och samtidiga handlingar kan ske, eller vid negering utebli. Övriga aspektbetydelser 

som skiljer sig beroende på kontext och lexikala skillnader, fortsätter Borisova och Latyševa 

                                                        
3 Detta är samma betydelser för imperfektiv aspekt som finns med i de officiella riktlinjerna för de 
grundläggande nivåerna. Se vidare 2.1.1 Officiella riktlinjer. 
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(ibid), är det bäst att ta upp var för sig. Detta vanliga undervisningsupplägg, att initialt bara ge 

grundläggande betydelser, utan att ta hänsyn till exempelvis lexikal inverkan, anser Rassudova 

(1964, 94), kan försvåra inlärningen eftersom det finns en sådan nära koppling mellan den 

lexikala och den grammatiska betydelsen hos verben. 

 

Ovan står det att de aspektuella betydelserna förtydligas av att verben delas upp i mindre 

grupper. På grund av att aspekterna är en svår grammatisk kategori är det vanligt, skriver 

Rassudova (1967, 143-144), att det i läroböcker ges en förenklad förklaring till dem. I sådana 

lägen är det viktigt att förklaringen inte förenklas på ett sådant sätt att den utesluter andra 

betydelser och användningsområden hos aspekterna. En förenkling som leder till en felaktig 

förståelse av aspektsystemet underlättar inte inlärningen, utan kan orsaka att studenterna får 

svårigheter att förstå om en aspekt ska användas på ett sätt som det tidigare i studierna 

undervisats om att den inte kan.  

 

Kategoriska formuleringar av bland annat motsatsförhållanden mellan aspekterna kan 

missförstås. Vid ett konstaterande av motsatsförhållandet att perfektiv aspekt betecknar 

kompletta handlingar och imperfektiv inkompletta (oavslutade), kan studenterna få den felaktiga 

uppfattningen att inga verb av imperfektiv aspekt kan ha innebörden komplett handling. Men 

det styrs inte av aspekten, utan verbens lexikala betydelse och kontexten avgör om imperfektiva 

verb kan användas för att uttrycka avslutade, kompletta handlingar. I exempelmeningen: ”Мы 

уже завтракали.” illustrerar imperfektiv aspekt en komplett verbhandling, medan den inte gör 

det i meningen: ”Солнце садилось”. Det imperfektiva verbet садиться (i denna kontext ’gå 

ned’) kan även användas för avslutade, kompletta handlingar, till exempel vid upprepningar: ”В 

это время года солнце здесь всегда садилось не позже пяти часов”. Ett annat exempel på 

förklaring av motsatsförhållanden till aspekterna som kan bli för kategorisk är att perfektiv 

aspekt innebär engångshandling och imperfektiv upprepning. Den förklaringen kan uppfattas av 

studenterna som att perfektiv aspekt inte kan användas vid upprepningar och imperfektiv inte 

kan återge engångshandlingar. Liksom ovan påverkar både den lexikala betydelsen hos verben 

och kontexten möjligheten att uttrycka betydelserna. Exempelmeningen: ”Ветер то подует, 

то снова затихнет.” visar att perfektiv aspekt kan användas vid upprepningar och meningen: 

”Я писал ему об этом в прошлом письме.” att imperfektiv aspekt kan användas vid 

engångshandlingar (Rassudova 1967, 143-144, 149). 

 

Det är därför viktigt med en väl genomtänkt formulering av presentationen för att det inte ska 

leda till felaktiga uppfattningar, fortsätter Rassudova (1967, 149). När en betydelse hos aspekten 

behandlas, som till exempel engångshandling hos det perfektiva verbet, behöver studenterna få 

förståelse för att det inte är den enda, utan att det finns fler. Betydelser som beror på verbens 
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lexikala innebörd ska inte presenteras som generella aspektuella betydelser. Redan initialt kan 

studenterna få kunskap om att båda aspekterna har några grundläggande betydelser, men att 

dessa betydelser inte gäller alla verb inom respektive aspekt, samt att betydelserna kan bero på 

hur verbet används i en given situation. Att lista de olika aspektbetydelserna för perfektiv 

respektive imperfektiv aspekt separat, anser Rassudova (1967, 149) inte är tillräckligt, utan 

respektive betydelse behöver kopplas ihop med en betydelse som den motsvaras av i den andra 

aspekten och med sambandet till den lexikala betydelsen. Det gör att ordförrådet är av stor vikt i 

inlärningsprocessen. 

 

Borisova och Latyševa (2003, 68) lyfter upp en annan synpunkt som kan vara viktig att betona i 

undervisningen. Det är vid exempelvis modalitetsuttryck där aspektvalet efter ordet är 

avgörande för betydelsen (till exempel efter нельзя). 

 

2.1.3 Aspektpar 

Det kan vara bra att inleda med aspektpar där korrelaten har samma stam. Rassudova (1975, 51) 

redogör för att en förståelse för aspektparen är grundläggande. Att lära sig känna igen verb med 

samma stam för att förstå vilka av dem som bildar aspektkorrelat och vilka som inte gör det, 

men kan ha en närliggande betydelse, är bra inledningsvis. En logisk följd blir därför, som 

Rožkova (1977, 112) skriver, att det är bra att vara noga med vilka aspektpar studenterna får 

lära sig. Hon förordar att verb där den perfektiva aspekten är prefigerad införs först, för att 

sedan utöka med andra par där den imperfektiva aspekten är suffigerad.  

 

2.1.4 Aspektbildning 

Undervisningen om aspektbildning kan öka förståelsen för mer än ordbildning och bedrivas steg 

för steg eftersom den är mångfacetterad. Rassudova (1967, 154) förordar att aspektbildningen 

introduceras succesivt så att studenterna hinner lära sig ett förfarande innan man går vidare, 

eftersom den kan utföras på så många olika sätt. Rožkova (1977, 103) tar upp att det är bra att 

gå igenom bildning av aspektkorrelat genom suffigering först. Det främjar den vidare 

inlärningsprocessen genom att det underlättar för studenterna att gruppera verben. Prefigering 

kan behandlas i ett senare skede, då den har en annan komplexitet i och med att verben ofta inte 

bara ändrar aspekt, utan även lexikal betydelse. Att framställa aspektbildningen som att man 

skapar två verb med samma lexikala betydelse hjälper studenterna till förståelsen att verben ska 

kunna beteckna samma händelse med aspektuella skillnader skriver Rassudova (1975, 51). 

Akišina och Kagan (2004, 132) betonar fördelen med att det passiva ordförrådet ökar med 

förståelsen för ordens morfologiska struktur. Det kan även vara bra att koppla samman 
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aspektbildningen med genomgången i aspekternas betydelse och användning eftersom prefix 

och suffix ofta medför nya betydelser hos verben påpekar Rassudova (1967, 154). 

 

2.1.5 Aspektanvändning 

För att kunna ta till sig och praktisera kunskaperna om vilken aspekt som ska användas när, 

behöver man kunna koppla ihop de grundläggande betydelser som finns hos respektive aspekt 

med reglerna för det konkreta sammanhanget. Det behövs en förståelse för logiken i 

aspektbetydelserna för att kunna välja rätt verb (Borisova och Latyševa 2003, 60, 63). 

 

För att förklara logiken är det möjligt att använda olika förhållningsätt. Ett sätt kan vara att dela 

upp verben i semantiska grupper och visa på aspektmarkörer. En uppdelning i semantiska 

grupper förtydligar inte bara de aspektuella betydelserna, vilket nämns ovan, utan framhäver 

också att valet av aspekt både beror på grammatiken och den lexikala betydelsen hos verben 

(Rožkova 1977, 109). En sådan uppdelning, menar Rožkova (1977, 111, 114), ökar andelen 

studenter som kommer att använda aspekterna korrekt samt att övergeneraliseringarna av de 

grundläggande betydelserna minskar. Eftersom den lexikala betydelsen är så nära 

sammanknuten med aspekternas användningsområden anser Rassudova (1967, 150) att 

genomgången ska genomföras med känt vokabulär. I början när ordförrådet är begränsat är det 

möjligt att höja förståelsen för vilken aspekt som kan användas när, genom att visa 

aspektmarkörer som bara kan användas med den ena eller andra aspekten (Rassudova 1975, 51). 

Verbets lexikala betydelse påverkar också vilka adverb de går att kombinera med inom samma 

aspekt. I den semantiska uppdelningen kan det därför vara bra att särskilja verb som till exempel 

går att använda med adverbet долго (’länge’), men inte med adverbet часто (’ofta’) 

(Rassudova 1964, 97).  

 

Rožkova (1977, 109) skriver att en uppdelning, förutom i de olika semantiska grupperna, kan 

göras både i tempus samt infinitiv och imperativ. På grund av att användningen av aspekterna 

ibland skiljer sig mellan olika tempus, blir det viktigt att ta upp när den sammanfaller och hur 

den skiljer sig åt (Rassudova 1967, 150). Ett sådant uppdelat undervisningsupplägg underlättar 

genom att ge en större generell förståelse som kommer främja inlärningen och tillämpningen av 

hela aspektsystemet även längre fram i studierna. När studenterna får den abstrakta förståelsen 

för skillnaderna4 mellan aspekterna underlättas inlärningsprocessen för den praktiska 

                                                        
4 Det gäller till exempel att den imperfektiva aspekten, som trots att den ses som svagare och 
omarkerad, har ett bredare betydelsespektra än den perfektiva som ses som markerad (Rassudova 
1975, 51). 
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tillämpningen av dem i de olika betydelserna, i synnerhet det kontextuella beroendet vid 

användningen av imperfektiv aspekt (Rassudova 1975, 51).  

 

Ett annat sätt att förtydliga användningen av aspekterna kan vara att belysa aspektuella 

situationer. Eftersom reglerna för aspektanvändningen varierar beroende på situation, skriver 

Borisova och Latyševa (2003, 63), att det kan vara bra att analysera konkreta situationer. Zanin 

(2005, 280-307) föreslår att man, i samband med att en specifik betydelse avhandlas, kan 

exemplifiera olika karaktäristiska aspektuella situationer, med villkor för hur de kan kännas igen 

dem. Villkoren kan till exempel vara småord som внезапно (’plötsligt’), часто (’ofta’) och 

liknande, eller beskrivningar av talarens inställning. Villkor kan också vara om det man talar om 

är känt eller okänt, men även beskrivningar på själva handlingen om den exempelvis är påbörjad 

men inte avslutad. 

 

I stycket nedan nämns en nyans i aspektanvändningen som kan vara bra att känna till för 

nybörjare, trots att den hör till studierna på en högre nivå. Att aspekterna kan användas parallellt 

eller vara utbytbara behöver nämnas redan på nybörjarnivå, för att studenterna vid vidare studier 

ska ha kännedom om det (Rassudova 1975, 52). Även om det på grund av komplexiteten 

lämpligast redogörs mer detaljerat på ett senare stadium när grunden i det aspektuella systemet 

redan är lagd (Zanin 2005, 300). 

 

2.2 Struktur 

I strukturavsnittet refereras olika rekommendationer om hur materialet om aspektsystemet kan 

struktureras. Råd som refereras är bland annat att ge en övergripande förståelse direkt, men att 

ändå portionera ut materialet med känd vokabulär i väl avvägd takt, med hänsyn till 

studenternas modersmål och genomgångna verbformer. Förutom detta nämns ett par metodiska 

huvudinriktningar för grammatikundervisning. Att det är viktigt hur materialet struktureras, 

borde det inte råda någon tvekan om enligt Rassudova: ”Успешность овладения учащимися 

видами глаголов находится в прямой зависимости от того, насколько умело и четко 

преподаватель организует тот огромный языковой материал, который связан с усвоением 

данной темы” (Rassudova 1967, 155). 

 

Rekommendationerna om struktureringen inleds med möjliga positiva effekter av att 

studenterna inledningsvis får en förståelse för hur mångfacetterat aspektsystemet är och 

eventuella negativa följder om den uteblir. Rassudova (1975, 50-52) skriver att studenterna 

behöver få en övergripande förståelse för hela aspektsystemet redan från början, eftersom 
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förståelsen kommer att underlätta studierna i längden, med en minskad risk för att studenterna 

ska blanda ihop de olika betydelserna och funktionerna hos aspekterna. Därför anser Rassudova 

(ibid), att några generella huvudsakliga kännetecken ska presenteras initialt. Studenterna 

kommer, med ett sådant utgångsläge, senare i studierna att kunna fördjupa sig inom de olika 

områdena utan att behöva lära om något. Om studenterna har fått en för snäv förståelse av 

aspektsystemet inledningsvis, på grund av att för lite material har används, kan det förutom att 

försvåra inlärningen av aspekterna också leda till att de missförstår en del verbs lexikala 

betydelse. Samtidigt betonar Rassudova (ibid) att inte heller för stort material ska presentera på 

för kort tid, eftersom det kan leda till otillräcklig repetition och att kunskaperna inte kommer 

hinna sätta sig. Rassudovas (1967, 146) rekommendation är att vara tydlig med att det finns fler 

betydelser och användningsområden etc. än just det som behandlas i ett inledande skede, 

eftersom inte allt material presenteras direkt.  

 

Förutom en övergripande förståelse behöver man, som nämnt, gå in i detaljer. I detta stycke 

behandlas några av de grundregler som det enligt refererade författare kan vara bra att ha i 

åtanke vid införandet av nya svåra moment. Genom att undervisa enligt principen ”правило 

одной трудности: необходимо обучать новой грамматике на знакомой лексике и новой 

лексике на знакомой грамматике” får man enligt Kapitonova och Moskovkin (2006, 82) en 

bra tumregel för strukturen av det valda materialet så att studenterna på ett så bra sätt som 

möjligt ska kunna tillägna sig kunskaperna. En annan grundtanke som behöver finnas med i 

planeringen, skriver Akišina och Kagan (2004, 130), är att gå från lättare till svårare företeelser. 

De förespråkar att företeelser som används oftare i talet införs innan de som är ovanligare och 

att först lägga en grund med mer generella riktlinjer för att enstaka företeelser ska kunna 

förklaras mot bakgrund av den. En riktlinje kan vara att behandla en ny svårighet per lektion. 

 

Att använda känd vokabulär rekommenderas av fler författare. Rožkova (1977, 29) betonar att 

det är viktigt att ha en väl genomtänkt struktur för hur vokabulären införs eftersom samverkan 

är stor mellan de olika språkliga delarna och för att studenterna ska kunna använda den vid 

införandet av nya grammatiska regler. Rassudova (1964, 97) lyfter fram möjligheten att ta 

hänsyn till de lexikala betydelserna parallellt med att aspekternas innebörd lärs in genom att gå 

igenom aspekterna med en begränsad mängd verb. Löpande, i takt med att ordförrådet växer, 

ökar då även aspektförståelsen. Det krävs även mycket repetition med ett tillräckligt stort 

ordförråd så att övningarna kan varieras för att studenterna ska kunna praktisera reglerna och 

självständigt kunna formulera grammatiskt korrekta uttalanden (Fedotova 2013, 50, 52). 

 

Utöver att ordvalen kan påverka aspektförståelsen, har verbformer som tempus inverkan på 

undervisningen om aspekterna. Att gå igenom aspekterna parallellt med införandet av de olika 
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tempusen ger studenterna en bättre förståelse för att tempusformerna på ryska har en djupare 

betydelse än bara att ange när i tiden något sker, enligt Rassudova (1975, 51). Hur tidigt 

undervisningen om aspekterna behöver införas påverkas av i vilken ordning de grammatiska 

tempusen behandlas. Vanligt är att presens introduceras först, för att sedan följas av preteritum 

och sist futurum. Börjar man istället med preteritum, vilket ibland görs eftersom man ofta talar 

om vad som har hänt tidigare och det kan anses vara lättare då de bildas av infinitivstammen, 

kommer aspekterna behöva tas upp i ett tidigare skede (Borisova & Latyševa 2003, 59-60). 

Zanin (2005, 289, 306) anser att en bra grund läggs genom att börja med att gå igenom 

aspektanvändningen i preteritum, sedan kan man gå över till futurum, infinitiv och övriga 

former som kan byggas på successivt med användningsområden som sammanfaller och skiljer 

sig åt. Vid undervisningen av aspekterna i infinitiv går det att lista ord efter vilka den ena eller 

andra aspekten ska användas. Om studenterna lär sig olika kombinationer utantill kan 

användningen automatiseras (Rassudova 1967, 153). 

 

Tidigare har det behandlats olika delar i det ryska språket som påverkar aspektförståelsen men 

vid inlärningen behövs också modersmålets påverkan beaktas. Alla studenter utgår på ett eller 

annat sätt från grammatiken i det egna språket när de lär sig ett nytt, vilket leder till att det är 

nödvändigt att ta hänsyn till interferens vid grammatikstudier. När man har påverkan från 

modersmålet i åtanke kan de grammatiska reglerna förklaras och övningarna utformas på ett 

sådant sätt att risken för fel minimeras. Just aspekterna kan vara svåra att förstå eftersom de helt 

saknas i många språk (Fedotova 2013, 49-50). Trots detta anser Šibko (2014, 148-149) att 

aspekterna bör ingå redan på nybörjarnivå i det grammatiska materialet. 

 

Ovan har aspektuella nyanser i undervisningen behandlats. Nedan beskrivs översiktligt ett par 

metodiska inriktningar för undervisningen. Fedotova (2013, 48-49) tar upp två metodiska 

huvudinriktningar för hur det grammatiska materialet kan presenteras. Den ena är den deduktiva 

metoden där man går från regel till tillämpning, att först lära sig den specifika regeln för att 

sedan se hur den kan tillämpas. Den andra är den induktiva metoden där man utifrån en 

tillämpning av regeln ser hur den ska utformas. Det som ska läggas på minnet är det praktiska 

exemplet och inte regeln i sig. Beroende på vad i grammatiken som behandlas, studenternas 

ålder och vilka lingvistiska kunskaper studenterna har, kan olika metoder behöva tillämpas. På 

den grundläggande nivån förespråkar Krjučkova och Moščinskaja (2013, 174-175) att man vid 

införandet av en ny grammatisk företeelse först ska förklara den generellt, sedan ge reglerna och 

instruktioner för att därefter ta upp exempel. Fedotova (2013, 49) skriver att den induktiva 

metoden kan föredras för att förståelsen för hur en regel ska användas då ges redan vid 

inlärningen av den, eftersom det annars finns en risk att det bara blir teoretiska icke tillämpbara 

kunskaper. 
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Praktiken är viktig, men även teoretiska kunskaper behövs för att lära sig använda språket, 

oavsett vilken metod som används. Fedotova (2013, 47-48) betonar att både de teoretiska och 

praktiska kunskaperna är en förutsättning vid studier i det ryska språket. De teoretiska 

kunskaperna är inte något mål med studierna, men att till exempel studera böjningstabeller är ett 

medel för att lättare kunna förstå hur språket är uppbyggt. Fedotova skriver att den 

grundläggande enheten i grammatikstudierna är en sats. Detta för att det är först när man kan 

formulera ett uttalande som man kan tillämpa en specifik regel. Hela processen att välja korrekt 

meningsbyggnad och kombinera olika ord i enlighet med den ryska grammatiken behöver 

automatiseras så att studenterna kan koncentrera sig på vad de vill förmedla och inte hur de ska 

uttrycka det. 

 

2.3 Sammanfattning 

Aspektsystemet är en självklar del i det ryska språket, vilket gör att det har en given plats i 

undervisningen. Redan på nybörjarstadiet kommer studenterna behöva elementära kunskaper 

om vilka verb som kan användas i vilka situationer och de kopplingar de kan ha till varandra. 

Det är mycket information som ska förmedlas, och det kräver en genomtänkt struktur av 

presentationen för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig både de teoretiska och praktiska 

kunskaperna. Inför analysen listas nedan, mycket kortfattat, några basala delar av den 

information som har förmedlats i kapitlet om de officiella riktlinjerna och metodiska 

rekommendationerna. 

 

• Aspekternas betydelse Verb av båda aspekterna kan ha olika betydelser, vilka också 

påverkas av verbens lexikala innebörd. Några betydelser som kan anses grundläggande 

för imperfektiv aspekt är konstaterande av faktum, process och upprepning. För 

perfektiv aspekt definieras ett par grundläggande betydelser med komplett verbhandling 

samt engångshandling. Vid undervisning om aspekternas betydelse går det att 

tydliggöra vilka verb som har en viss betydelse genom indelning i grupper och ställa de 

olika verben mot varandra i jämförande situationer för att illustrera 

betydelseskillnaderna. 

 

• Aspektpar Att systematiskt visa aspektpar, först där det perfektiva korrelatet är 

prefigerat och sedan där det är suffigerat kan hjälpa studenterna att se vilka verb som 

hör ihop i par. 
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• Aspektbildning Eftersom aspektbildningen är så rikt nyanserad, rekommenderas det att 

studenterna ska hinna lära sig ett sätt innan man går vidare till nästa. Elementär kunskap 

om suffigering och prefigering kan både bidra till den generella ordförståelsen och en 

uppfattning om ett verb har perfektiv eller imperfektiv aspekt.  

 

• Aspektanvändning Vilken aspekt ett verb tillhör påverkar användningen och ibland 

kan det skilja sig mycket i betydelsen av det som förmedlas, beroende på vilken aspekt 

som används. För att förstå när en specifik aspekt är tvingande kan aspektmarkörer 

förtydliga. Tempus och andra verbformer har också inverkan på aspektanvändningen 

och undervisningen om dem kan bli tydligare om den utförs parallellt. Stor vikt läggs 

vid att studenterna vid genomgången redan ska kunna verben för att kunna fokusera på 

hur de ska användas. 
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3 Analys 

I analysen av läroböckerna beskrivs först deras generella upplägg, därefter presenteras 

materialet om aspektsystemet och hur det är organiserat mer detaljerat. Löpande görs 

jämförelser med de officiella riktlinjerna och rekommendationerna som refererats ovan. 

Eftersom rekommendationerna i de metodiska böckerna var så tydliga angående vokabulären 

har en jämförelse utförts mellan verbinnehållet i enlighet med de officiella riktlinjerna och 

läroböckernas gloslistor. 

 

3.1 Møde i Petersborg 

Läroboken Møde i Petersborg består av två delar, en läsebok och en övningsbok. Den använda 

läseboken är tryckt år 2013 och övningsboken år 2011. De är skrivna på danska. Paralleller dras 

mellan ryska och danska för att förtydliga grammatiska fenomen. Båda böckerna har samma 

struktur med nio bokstavsdelar, А – З, och 21 lektioner, vilket är benämningen på kapitlen. I 

läseboken återfinns, förutom texterna för läsning, en lektionsöversikt, kopieringsunderlag för 

lektionsmaterial och träning av skrivstil, korsord för att kunna träna på de ord som hör till 

kapitlen, en översiktlig grammatiksektion samt ordlistor. I övningsboken finns gloslistorna. I 

respektive kapitel i övningsboken går man först igenom grammatiken för lektionen, vilket följs 

av olika övningar. Längst bak i övningsboken ges en översikt över de viktigaste verben samlade 

i grupper om fem lektioner i taget och tabeller över andra viktiga småord som till exempel 

adverb och prepositioner. Därefter återfinns hänvisningar till läraren där man rekommenderar 

hur många undervisningstimmar (á 45 minuter) som ska ägnas åt respektive lektion. Antalet 

timmar som anges är beroende på svårhetsgraden i lektionen, bland annat längden på texterna, 

antal glosor och hur omfattande den nya grammatiken är. Det totala antalet 

undervisningstimmar som rekommenderas är 117. Den förklaringsmodell som använts för 

aspekterna är en förenklad version av Per Durst-Andersens teori (2011, 252). Genomgången 

nedan är ett urval ur grammatikmaterialet baserat på vad som är relevant för analysen.  

 

3.1.1 Grammatiskt innehåll – Møde i Petersborg 

Analysen av det grammatiska innehållet om aspekterna i Møde i Petersborg har utförts genom 

en jämförelse med det som rekommenderas i de officiella riktlinjerna och de metodiska 

rekommendationerna som refereras i denna uppsats. Hur materialet är strukturerat har 
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analyserats med hjälp av de metodiska rekommendationerna. En uppdelning är gjord utifrån de 

officiella riktlinjerna, aspekternas betydelser, aspektpar, aspektbildning och aspektanvändning. 

 

3.1.1.1 Officiella riktlinjer – Møde i Petersborg 

I läroboken presenteras två av tre grundläggande betydelser för imperfektiv aspekt som finns 

med i de officiella riktlinjerna, upprepning och process, vilken benämns med ordet aktivitet.5 

Perfektiv aspekt ges betydelsen ”forandring (som følge af en aktivitet)” (2011, 122). Den 

förklaringen motsvarar inte någon av de betydelser som finns i de officiella riktlinjerna. Vid 

redogörelsen för användningen av infinitiv vid modalitetsuttryck är en del av förklaringen för 

perfektiv aspekt att det ska vara en engångshändelse. Det innebär att en av betydelserna från de 

officiella riktlinjerna finns med, om än inte i allmänna ordalag. Det listas några suffix och ett 

prefix för aspektbildning. Av de tre prefixen som beskrivs explicit är det två som enligt de 

officiella riktlinjerna ska ingå på den elementära nivån, det tredje ska behandlas på basnivån. 

Innehållet i kursen ger alla tempus samt infinitiv och imperativ. Det redogörs för användningen 

av aspekterna i alla former som enligt de officiella riktlinjerna ska ingå på den elementära nivån. 

Møde i Petersborg innehåller 85 procent av de verb som ska finnas på den elementära nivån 

(Obrazovatel´naja… 2001, 92-96)6 och de utgör ungefär en fjärdedel av verben i boken. Verb 

som saknas är till exempel опаздывать/опоздать (’vara försenad’) och ездить (’åka’). Drygt 

70 procent av de 281 verben i läroboken utgörs av sådana som enligt de officiella riktlinjerna 

ska finnas på antingen den elementära nivån eller basnivån.7 Som exempel på ord som inte finns 

med i de officiella riktlinjerna, men som ingår i Møde i Petersborg kan nämnas en relativt stor 

mängd internationella låneord. Det är till exempel verben демонстрировать (’demonstrera’), 
комбинировать (’kombinera’) och блокировать (’blockera’). 

 

3.1.1.2 Aspekternas betydelse – Møde i Petersborg 

För de två grundläggande betydelser som ges imperfektiv aspekt, aktivitet och upprepning, står 

förklaringstexten ”Aktiviteten og det gentagne er netop de to betydninger, som ipf har” (2011, 

                                                        
5 Aktivitet benämns i ”Møde i Petersborg” (2011, 131) med ’det som pågår just nu’. Rassudova 
(1967, 144) definierar process med att man återger något pågående. (Finns återgivet under 2.1.2 
Aspekternas betydelse.) Likheten i definitionen leder till slutsatsen att betydelsen aktivitet i denna 
kontext kan likställas med betydelsen process. 

6 Se Bilaga – Underlag för verbgenomgång. 
7 I ”Møde i Petersborg” är inte alla ord som ska läras samlade i de gemensamma gloslistorna, utan 
finns ibland instuckna mellan övningar och liknande, vilket har utgjort en svårighet i 
sammanställningen. Jag förutsätter att inget är missat, men vill ändå förvarna om att det 
eventuellt kan ha hänt. För en lista på verben, se Bilaga – Underlag för verbgenomgång. 
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131). Det är ett kategoriskt uttalande, vilket i enlighet med rekommendationerna, bör undvikas.8 

Den perfektiva aspekten förklaras med en aktivitet som följs av en förändring, i läseboken 

används uttrycket att det är en ’aktivitet + ett nytt tillstånd’ (2013, 211). Uttrycket om 

tillståndsförändring kan även definieras som en händelse,9 vilket kan ses som en allmän 

egenskap hos de perfektiva verben.10 En återkommande illustration som används för att förklara 

aspektbetydelserna är att den imperfektiva kan ses som en bild och den perfektiva som två 

bilder. I genomgången av futurum förklaras betydelsen till exempel med att man i meningen: 

”Мы будем гулять.” kan se en bild framför sig att några kommer vara på promenad. Medan 

man i exemplet för perfektiv aspekt: ”Давайте погуляем.” kan föreställa sig två bilder eftersom 

en förändring sker genom att tillståndet kommer ändras från att vi tidigare gjort något annat men 

nu bestämt oss för att gå på promenad (2011, 196). Det finns exempel i varje del som visar de 

olika betydelser och användningsområden som avhandlas. 

 

Utöver de grundläggande betydelserna, redogörs det för kontextuella betydelser hos båda 

aspekterna. När de används i infinitiv efter orden можно (’det är möjligt’) och нельзя (’det är 

omöjligt’) förklaras det att en imperfektiv infinitiv ger en generell betydelse, medan en perfektiv 

infinitiv innebär att det handlar om en förändring vid ett specifikt tillfälle. Vid infinitiv efter 

надо (’det är nödvändigt’) ges imperfektiv motsvarande betydelse som ovan, medan perfektiv 

får betydelsen att en förändring är nödvändig vid ett specifikt tillfälle. Kontextuella betydelser 

vid modalitetsuttryck är det enligt rekommendationerna bra att belysa.11 De förklaringar man 

valt innebär att man visar på den imperfektiva aspektens bredare betydelsespektra, upprepning 

och generellt, medan den perfektiva aspekten avser något som sker vid ett tillfälle. I den 

förklaringen förmedlas den generella betydelsen engångshandling, även om den inte definieras 

så explicit. Ytterligare betydelser ges i samband med genomgången av prefigerade rörelseverb. 

Det förklaras att prefigerade rörelseverb i imperfektiv aspekt kan översättas med ’att vara på 

väg’ medan perfektiv aspekt kan översättas med ’att ge sig av’. 

                                                        
8 Se vidare 2.1.2 Aspekternas betydelse. 
9 En händelse innebär enligt Zaliznjak och Šmelev (1997, 40) en ’övergång i ett nytt tillstånd’. 
10 Som nämnt i avsnitt 2.1.2 Aspekternas betydelse, delar Durst-Andersen (1992, 54-65) upp 
verben i tre semantiska grupper, tillståndsverb, aktivitetsverb och händelseverb. Definitionen på 
händelseverben, till vilka de perfektiva hör, är att de samtidigt både beskriver en situation som 
innebär aktivitet och ett tillstånd som följer på det. Enligt Zaliznjak och Šmelev (1997, 18) är en 
generell egenskap hos alla perfektiva verb, oavsett kontext, en händelse som antingen har inträffat 
i det förflutna eller förväntas inträffa i framtiden. 
11 Se vidare 2.1.2 Aspekternas betydelse. 
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3.1.1.3 Aspektpar – Møde i Petersborg 

I läroboken Møde i Petersborg förklaras det att ett verb har två motsvarigheter som betecknas 

med imperfektiv och perfektiv aspekt. Det står vidare att två verb av respektive aspekt kan bilda 

ett par som motsvaras av ett verb på danska. Formuleringen är sådan att studenterna kan få 

uppfattningen att alla verb ingår i aspektpar: ”På russisk består ethvert verbum af et par: 

imperfektiv/perfektiv. Til hvert dansk verbum svarer altså 2 russiske verber” (2011, 122). 

Förklaringen att båda verben i aspektparet motsvaras av ett verb på danska kan underlätta 

förståelsen för att verben i ett aspektpar ska kunna beteckna samma händelse.12 För att kunna 

utskilja vilket verb som hör till vilken aspekt förklaras att det perfektiva verbet har prefixet по-, 

medan det imperfektiva saknar detsamma. Det är i linje med refererade rekommendationer att 

inleda med prefigerade perfektiva verb.13 Det rekommenderas däremot inte att studenterna ges 

uppfattningen att alla verb ingår i ett aspektpar.14 De verb som används som exempel för att 

illustrera aspektpar är платить/заплатить (’betala’), брать/взять (’ta’), есть/съесть (’äta’) 

och писать/написать (’skriva’) (2011, 122). Det är bara två av de åtta verben som inte är nya 

för denna lektion (есть och писать). Tre av aspektparen har prefigerade perfektiva korrelat, 

medan ett aspektpar består av ord med olika stam. Det hade varit mer i linje med 

rekommendationerna att till exempel ge показывать/показать (’visa’) istället för 

брать/взять, både eftersom de verben introducerats tidigare i materialet,15 samt att inget par 

skulle ha korrelat med olika stammar.16  

 

3.1.1.4 Aspektbildning – Møde i Petersborg 

I genomgången av aspektpar tar författarna upp att det finns ett system för att bilda dessa verb, 

men att man initialt kommer lära sig dem som glosor. Aspektbildning är inget som behandlas 

under någon av lektionerna. Den information som finns om aspektbildning står i den 

                                                        
12 Zaliznjak och Šmelev (1997, 40) skriver att för att två verb ska kunna bilda ett aspektpar måste 
de kunna beskriva samma händelse. Enligt Maslovs kriterium kan man kontrollera detta genom att 
beskriva samma händelse dels i perfektiv form i preteritum dels imperfektiv i en upprepad handling 
och i historiskt presens. Verben bildar ett aspektpar om de går att använda för att beskriva samma 
händelse i dessa meningar (ibid, 42). 
13 Se vidare 2.1.3 Aspektpar. 
14 Det vanligaste är att ett verb finns både i perfektiv och i imperfektiv och därigenom ingår i ett 
aspektpar. Men i vissa fall har inte verb några korrelat utan förekommer bara i imperfektiv 
(imperfectiva tantum) eller i perfektiv (perfectiva tantum) eller i både ock (двувидовые глаголы) 
(Mathiassen 2013, 368). 
15 Se vidare 2.2 Struktur. 
16 Se vidare 2.1.3 Aspektpar. 
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grammatiska översikten i läseboken. De suffix som presenteras är -а-, -ва- och -ыва-, medan 

по- är prefixet man ger som exempel. Det saknas information om att -ива- är ett suffix.17 

 

3.1.1.5 Aspektanvändning – Møde i Petersborg 

Den grundläggande förklaringen av aspektanvändningen utgår ifrån presens, preteritum och 

infinitiv, eftersom man har gått igenom de verbformerna under tidigare lektioner. Att bara 

imperfektiv aspekt används i presens förklaras med att sättet på vilket man kan beskriva presens 

sammanfaller med de generella betydelserna hos imperfektiv aspekt, aktiviteten, det som händer 

nu, och upprepning, det som händer flera gånger. I preteritum lyfts det fram att man kan välja 

mellan imperfektiv och perfektiv aspekt,18 eftersom man i dåtid både kan uttrycka en aktivitet, 

en upprepning samt det som gjordes och ledde till en förändring. I genomgången för hur man 

använder aspekterna i infinitiv redogörs det för betydelser hos respektive aspekt vid 

användningen efter orden можно (’det är möjligt’), нельзя (’det är omöjligt’) och надо (’det är 

nödvändigt’). Användning av imperfektiv aspekt förklaras med att den har innebörden av en 

upprepning som leder till något generellt. Användning av perfektiv aspekt ges betydelsen av en 

uppmaning till förändring i en konkret situation. 

 

Vid genomgången av imperativ förtydligas hur aspekterna ska användas i en jämförelse med 

danska uttryck. Användningen av perfektiv aspekt innebär en naturlig order och används i 

situationer när man kan säga ”gør det lige” (ung. ’gör det nu’), medan imperfektiv aspekt 

innebär tillåtelse och används när man kan säga ”gør det bare” (’gör det bara’) (2011, 154). Det 

kan ge en grund till att kunna använda imperativ i båda aspekterna.19 När futurum behandlas får 

aspekterna en framträdande roll eftersom det bildas på olika sätt beroende på vilken aspekt som 

används. Det ges inga nya användningsområden utan de som tidigare angetts förtydligas, att 

imperfektiv aspekt används för att beteckna en framtida aktivitet och upprepning, medan 

perfektiv används när det ska ske en förändring. 

 

I informationen om syntax i Møde i Petersborg redogörs det för några av de 

användningsområden som rekommenderas på den grundläggande nivån i de officiella 

                                                        
17 Se vidare 2.1.1 Officiella riktlinjer. 
18 Se vidare 2.1.5 Aspektanvändning. 
19 Se vidare 2.1.1 Officiella riktlinjer. Beskrivningen av hur respektive aspekt används i imperativ 
återfinns även som en av förklaringarna i Wikland (1993, 165), att perfektiv aspekt till exempel 
används vid befallningar medan imperfektiv aspekt bland annat kan användas när man ger 
tillåtelse till något.  
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riktlinjerna.20 Vid användning av imperfektiv aspekt visas innebörden samtidiga handlingar. Vid 

användning av perfektiv aspekt visas tillämpningen vid en kedja av händelser som för 

berättelsen vidare. I läroboken redogörs det för situationer21 där imperfektiv aspekt ska 

användas. Situationerna är dels att imperfektiv aspekt ofta används efter verben идти/пойти 

(’gå’) och ехать/поехать (’åka’), dels att imperfektiv aspekt alltid används efter verben 

начинать/начать (’börja’) och кончать/кончить (’sluta’). Som förklaring till varför 

imperfektiv ska användas efter начинать/начать anges att man inte kan ha uppnått en 

förändring, utan det är bara ett mål, när man påbörjar en aktivitet. 

 

3.1.2 Struktur – Møde i Petersborg 

Aspekterna introduceras på ett tidigt stadium i studierna, redan i lektion ett. Motiveringen till 

det är att studenterna succesivt ska vänja sig vid dem innan den grundliga genomgången. I 

bokstavsdelen, som föregår lektion ett, ges verben bara i presens. Löpande genom boken 

redogörs för olika böjningsgrupper. Under lektion ett introduceras infinitiv och en kontextuell 

betydelse för respektive aspekt. I lektion sex redogörs det för vilka tempus som finns i ryskan 

och verbböjning i preteritum. En grundligare genomgång i aspekterna påbörjas i lektion åtta och 

fortsätter in i lektion nio. I lektion tolv får studenterna lära sig om imperativ och hur aspekterna 

påverkar dess betydelse. Under lektion 17 beskrivs futurum både i perfektiv och i imperfektiv 

aspekt med några betydelseskillnader, samt att det görs en genomgång av rörelseverben. 

Prefigerade rörelseverb och hur betydelsen skiljer sig beroende på aspekt behandlas under 

lektion 20. Upplägget tydliggörs i tabellen nedan. 

 

Upplägg  Verbform Förklaring av aspekterna   

Bokstavsdel Presens 

Lektion 1 Infinitiv Aspektanvändning efter можно (’det är möjligt’) och нельзя 
(’det är omöjligt’). 

Lektion 6 Preteritum    

Lektion 8 & 9  Genomgång i aspektbetydelser och användning 

Lektion 12 Imperativ Aspektuella betydelseskillnader hos verb i imperativ 

Lektion 17 Futurum Aspektuella betydelseskillnader hos verb i futurum 

Lektion 20  Aspektuella betydelseskillnader hos prefigerade rörelseverb 

Verb- och aspektupplägg i Møde i Petersborg. 

                                                        
20 Se vidare 2.1.1 Officiella riktlinjer. 
21 Att tala om aspektuella situationer stämmer med de metodiska rekommendationerna. Se vidare 
2.1.5 Aspektanvändning. 
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I rekommendationerna föreslås det att ge studenterna en översiktlig bild först och att sedan 

antingen dela in verben i semantiska grupper, för att utifrån dem ge grundläggande betydelser, 

alternativt att inleda med att ge grundläggande aspektbetydelser.22 Författarna gör varken eller, 

utan inleder med att ge ett par aspektuella betydelser för verb i infinitiv, vilket är ett medvetet 

val för att kunna introducera aspekterna utan en större genomgång. När aspekterna avhandlas 

grundligare ger man grundläggande betydelser, utan att dela upp verben i semantiska grupper. I 

samband med att de olika verbformerna behandlas redogörs det också för aspektuella nyanser, 

vilket rekommenderas.23 Materialet är inte organiserat så att man ger nya grammatiska 

företeelser med kända ord. I lektion ett, åtta och nio, där den huvudsakliga informationen om 

aspekterna återfinns, har man valt att till stor del använda nya verb istället för sådana som 

introducerats tidigare.24 Det införs fler än en ny grammatisk företeelse per kapitel, som kallas 

lektion. Den beräknade tidsåtgången per kapitel är emellertid fler än en undervisningstimme, 

vilket gör att läraren kan dosera ut materialet i mindre portioner så att en ny svår grammatisk 

företeelse behandlas per lektion.25 Författarna till Møde i Petersborg har valt en metod där de 

först förklarar reglerna för att sedan visa tillämpningen av dem i exempel och övningar.  

 

3.2 Beginner’s Russian 

Läroboken Beginner’s Russian består dels av en kombinerad läse- och övningsbok och dels av 

en interaktiv övningsbok online. Den interaktiva övningsboken online är en inläst variant av 

större delen av den fysiska boken samt att den innehåller lösningar till uppgifter och en del extra 

övningar. Analysen görs i huvudsak av den fysiska boken (använt exemplar är tryckt 2015), 

men information har hämtats från övningsboken online vid behov. Läroboken Beginner’s 

Russian är skriven på engelska och vänder sig till amerikanska studenter. Paralleller dras mellan 

ryska och engelska för att förtydliga grammatiska fenomen. Boken börjar, efter 

innehållsförteckningen, med en lektionsplan i tabellform där man går igenom vad som ingår 

kapitel för kapitel. Tabellen är uppdelad i sex spalter som benämns, vokabulär och teman, 

fonetik, grammatik, kommunikativa situationer, texter samt kultur. Det material som ska 

behandlas i respektive kapitel definieras och sidhänvisningar finns för varje del. Efter 

lektionsplanen följer en introduktion med allmän information till lärare och studenter om vilka 

teman inom det ryska språket som kommer avhandlas, förklaringar till varför vissa övningar 
                                                        
22 Se vidare 2.1.2 Aspekternas betydelse. 
23 Se vidare 2.2 Struktur. 
24 Se vidare 2.2 Struktur. 
25 Se vidare 2.2 Struktur. 
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finns med, hur integrationen med övningsboken online är uppbyggd osv. Därefter följer bokens 

24 kapitel med undervisningsmaterial. Respektive kapitel inleds med hörförståelse och 

uttalsträning (fonetiken), sedan följer träning på nya ord och grammatik som följs av mer 

hörförståelse och konversationsträning. En lite längre text kommer sedan och därefter statistik 

med fakta om Ryssland. Avslutningsvis kommer gloslistan. Det är övningar inbäddade i varje 

del. Den explicita informationen om grammatiken ges i marginalerna som är markerade med grå 

färg. Det finns fem bilagor. Den första är en genomgång i grammatikterminologi. I den andra 

listas olika böjningstabeller för substantiv, pronomen och adjektiv. I den tredje förklaras 

användning av kasus, i den fjärde, verbkonjugationerna och i den femte, siffror och ordningstal. 

Längst bak i läroboken återfinns rysk-engelska och engelsk-ryska ordlistor. Läroboken 

Beginner’s Russian är både tänkt att kunna användas i lärarledd undervisning samt för 

självstudier. Den ryska vokabulären är anpassad efter de officiella riktlinjerna för den 

elementära nivån. Det grammatiska innehållet har gjorts så begränsat som möjligt26 för att bara 

ha med det författarna anser är absolut nödvändigt initialt i studierna (2015, xxii). För varje 

kapitel behövs fem till sex lärarledda timmar, vilket ger en total tidsåtgång för hela boken på 

120-144 undervisningstimmar. För självstudier dubbleras den beräknade tidsåtgången.  

 

3.2.1 Grammatiskt innehåll – Beginner’s Russian 

Det grammatiska innehållet och struktureringen av det i Beginner’s Russian analyseras nedan 

mot bakgrund av de officiella riktlinjerna och metodiska rekommendationer som refereras i 

denna uppsats. En uppdelning är gjord utifrån de officiella riktlinjerna, aspekternas betydelser, 

aspektpar, aspektbildning och aspektanvändning. 

 

3.2.1.1 Officiella riktlinjer – Beginner’s Russian 

I Beginner’s Russian presenteras två grundläggande betydelser per aspekt explicit. Den 

betydelse som saknas för imperfektiv aspekt i förhållande till de officiella riktlinjerna är 

konstaterande av faktum. Båda betydelserna för perfektiv aspekt finns. Prefix nämns vid 

prefigering av rörelseverb, men prefigering kopplas inte ihop med aspekterna. En genomgång av 

suffigering och suffix saknas. I de officiella riktlinjerna inkluderas några suffix på den 

elementära nivån.27 Alla tempus samt infinitiv och imperativ avhandlas i läroboken och bildning 

samt böjning av dem visas för både imperfektiv och perfektiv aspekt. Det redogörs inte för hur 

                                                        
26 Detta går i linje med de metodiska rekommendationer som refereras. Se vidare 2.1 Grammatiskt 
innehåll. 
27 Se vidare 2.1.1 Officiella riktlinjer.  
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verben av båda aspekterna ska användas i alla former.28 I inledningen till Beginner’s Russian 

står det att vokabulären är anpassad efter rekommendationerna för den elementära nivån. 

Läroboken innehåller cirka 85 procent av de verb som ska finnas på den nivån och de utgör 

ungefär 41 procent av verben i boken. Verb som finns med i de officiella riktlinjerna på den 

elementära nivån men saknas i läroboken är till exempel решать/решить (’besluta’) och 

знакомиться (’presentera sig’). Över 90 procent av de 176 verben i läroboken utgörs av sådana 

som enligt rekommendationerna antingen ingår på den elementära nivån eller basnivån. 

 

3.2.1.2 Aspekternas betydelse – Beginner’s Russian 

Som nämns ovan ges två grundläggande betydelser för respektive aspekt. Betydelserna för 

imperfektiv aspekt är process (själva verbhandlingen) och upprepning. Perfektiv aspekt beskrivs 

med de två betydelserna resultatfokus (både verbhandlingen och dess resultat) och 

engångshandling. Det är de två motsatsparen, process och resultatfokus samt upprepning och 

engångshandling, som Borisova och Latyševa rekommenderar som en bra grund för vidare 

studier.29 Betydelsenyansen komplett verbhandling för perfektiv aspekt framträder i övningar. 

En ytterligare betydelse (betydelsen vana) läggs till imperfektiv aspekt vid presentationen av 

användning i preteritum. Vid genomgången av futurum presenteras inte någon ytterligare 

betydelse. Den betydelse hos perfektiv aspekt som betonas mest i läroboken är engångshandling 

(med fokus på resultat, att få något gjort). Författarna uttrycker sig kategoriskt om perfektiv 

aspekt i förklaringen att den ”always denote a one-time action” (2015, 133).30 För att förtydliga 

aspektbetydelserna används två tillvägagångssätt. Dels illustreras några verb med bilder. På en 

av bilderna dricker en kvinna ur ett glas och på bilden bredvid håller hon ett tomt glas i handen. 

Under den första bilden står det: ”Анна пила сок.” och under den andra: ”Анна выпила сок.” 

(2015, 120). Dels dras paralleller till engelskan. För att förstå den imperfektiva aspekten ska 

man tänka att verbet innebär ”spending time doing something”, motsvarande för perfektiv 

aspekt blir ”getting (or not getting) something done” (2015, 120). 

 

3.2.1.3 Aspektpar – Beginner’s Russian 

Benämningen aspektpar nämns inte i läroboken. I beskrivningen av aspekterna inleder 

författarna med att många verb på engelska motsvaras av två på ryska, ett imperfektivt och ett 

perfektivt. Den formuleringen kan få två positiva följdeffekter. Den första är att ordet många 
                                                        
28 Se vidare 3.2.1.5 Aspektanvändning. 
29 Se vidare 2.1.2 Aspekternas betydelse. 
30 Perfektiv aspekt innebär inte alltid engångshandlingar, utan kan i vissa kontexter användas som 
en exempelincident för något som inträffar regelbundet. (Zaliznjak och Šmelev 1997, 18). Se 
vidare om kategoriska uttalanden i 2.1.2 Aspekternas betydelse. 



 

 26 

leder till en förståelse för att inte alla verb kan ingå i aspektpar. Den andra är att verben i ett 

aspektpar ska kunna beteckna samma händelse, eftersom de motsvaras av ett verb på engelska. 

De första verb som ges för att exemplifiera imperfektiv aspekt är делать (’göra’), есть (’äta’), 

пить (’dricka’) och обедать (’äta lunch’). Motsvarande för perfektiv aspekt är сделать 

(’göra’), съесть (’äta’), выпить (’dricka’) och пообедать (’äta lunch’) (2015, 120). Alla verb, 

förutom делать, är nya för kapitlet. 31 Tidigare i läroboken har båda verben i ett aspektpar 

förekommit, снимать – снять (’hyra’). Författarna har valt att de första verb som presenteras 

ihop för att beteckna ett verb på engelska är prefigerade, vilket är i linje med 

rekommendationerna.32 

 

3.2.1.4 Aspektbildning – Beginner’s Russian 

Information om hur aspekterna bildas saknas i läroboken. Prefix nämns när prefigering av 

rörelseverb behandlas, men ingenting nämns om det påverkar aspekterna.33 

 

3.2.1.5 Aspektanvändning – Beginner’s Russian 

De generella användningsområden för aspekterna som beskrivs explicit är främst de som logiskt 

följer av de betydelser som behandlas under aspektbetydelserna. Att det bara är imperfektiv 

aspekt som används i presens förklaras med att presens beskriver en handling som pågår eller 

upprepade handlingar. Användningen av imperfektiv aspekt förtydligas med aspektmarkörer. 

Det redogörs att imperfektiv aspekt ska användas efter orden всегда (’alltid’), редко (’sällan’), 

часто (’ofta’), иногда (’ibland’), обычно (’vanligen’) och каждый день (’dagligen’) (2015, 

121). Att använda aspektmarkörer går i linje med rekommendationerna.34  

 

Några användningsområden ges implicit. Studenterna ombeds lägga märke till användningen av 

aspekterna vid genomgången av futurum i exempelmeningarna: ”Я буду учить новые слова.” 

och ”Когда я выучу слова, я приготовлю ужин.” (2015, 133). Ett antagande är att studenterna 

av exempelmeningarna förväntas förstå användning av imperfektiv aspekt vid fokus på 

handlingen och inte dess resultat och kedja av händelser vid perfektivt futurum. Andra 

användningsområden framträder implicit i övningar. Exempel på användningsområden hos 

aspekterna som framträder i en övning och indirekt i andra förklaringar är att imperfektiv aspekt 

                                                        
31 Se vidare 2.2 Struktur för rekommendationer om införandet av vokabulär. 
32 Se vidare 2.1.3 Aspektpar. 
33 Vid prefigering av ett imperfektivt verb bildas ett perfektivt (Wikland 1993, 114). 
34 Se vidare 2.1.5 Aspektanvändning. 



 

 27 

används vid vanor och perfektiv aspekt vid komplett verbhandling.35 I en annan övning framgår 

att imperfektiv aspekt används i futurum när man talar om något man ska ägna sig åt36 och att 

ordet быть (’vara’) i sammansatt futurum inte behöver upprepas vid fler framtida händelser i 

samma mening. 

 

Det finns två användningsområden som behandlas, utan att de aspektuella nyanserna preciseras. 

Det första är att det inte finns några förklaringar för aspektanvändning vid genomgången av 

imperativ. Det listas imperfektiva och perfektiva verb i samma tabell utan några förtydliganden 

om vilket verb som hör till vilken aspekt eller om det kan finnas några betydelseskillnader dem 

emellan (2015, 302). Det andra är att det inte redogörs för aspektuella skillnader när 

modalitetsuttryck avhandlas. Det anges ingen förklaring om att betydelseskillnaderna vid 

uttryck med orden можно (’det är möjligt’) och нельзя (’det är omöjligt’) beror på aspekten 

hos verbet.37 Den förklaring som anges är att можно kan användas för att uttrycka tillåtelse 

eller möjlighet och att нельзя innebär förbud eller omöjlighet. I övningarna och 

exempelmeningarna till avsnittet används genomgående imperfektiv aspekt, förutom i en 

mening där man ber om tillstånd att göra något. 

 

3.2.2 Struktur – Beginner’s Russian 

De första verben introduceras i kapitel två. I texter och övningar används verben i presens. Hur 

verben böjs i plural presenteras i nästa kapitel. Löpande genom boken behandlas olika 

böjningsgrupper. I det tredje kapitlet berättas det om att infinitiv ofta följer efter verbet хотеть 

(’vilja’). I kapitel fem nämns att infinitiv används efter verbet любить (’älska’). Det finns ingen 

utförligare teoretisk genomgång av användning av verb i infinitiv, eller hur man kan känna igen 

dem. Genomgången av preteritum som återfinns i kapitel sex utförs med imperfektiva verb. 

Fram till och med kapitel åtta har ett par perfektiva verb funnits i gloslistorna, men den stora 

delen har varit imperfektiva. Ingen information har delats om vilken aspekt verben tillhör. I 

gloslistorna står verben i infinitiv med böjningsändelser utskrivna för de genomgångna 

tempusen. Upplägget illustreras i tabellen nedan. 

 

  

                                                        
35 Dessa exempel kommer från övning 9-7. De omtalade betydelserna hos aspekterna beskrivs i 
Wikland (1993, 124, 128). 
36 Dessa exempel kommer från övning 10-9. Mathiassen (2013, 397) nämner denna användning av 
imperfektiv aspekt i futurum. 
37 Som exempel på betydelseskillnad beroende på aspekt kan nämnas att användningen av ett 
imperfektivt verb efter нельзя får betydelsen ’Det är förbjudet.’ Medan betydelsen ’Det är 
omöjligt.’ följer vid användningen av perfektiv aspekt (Wikland 1993, 177). 
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Upplägg  Verbform Förklaring av aspekterna   

Kapitel 2 & 3 Presens & infinitiv 

Kapitel 6 Preteritum  

Kapitel 9  Genomgång i aspektbetydelse och användning i preteritum 

Kapitel 10 Futurum En aspektbetydelse för perfektiva verb i futurum 

Kapitel 15 & 21  Rörelseverb och prefigering av dem 

Kapitel 22 Imperativ Bildning av imperativ med verb av båda aspekterna 

Verb- och aspektupplägg i Beginner’s Russian. 

 

I den metodiska litteraturen som refereras i denna uppsats rekommenderas det att de aspektuella 

nyanserna behandlas i samband med andra verbformer,38 medan man i läroboken Beginner’s 

Russian har valt att till stor del introducera det separat. Generella betydelser hos aspekterna 

introduceras i kapitel nio, där man även har en genomgång av aspektanvändning i preteritum 

samt att det förtydligas att bara imperfektiv aspekt används i presens. Ingen uppdelning i 

grupper utförs vid aspektgenomgången.39 I kapitel tio visas hur futurum bildas av både 

imperfektiva och perfektiva verb. Viss förklaring ges för betydelseskillnaden mellan 

imperfektiv och perfektiv aspekt. Oprefigerade rörelseverb avhandlas och kan tränas med 

övningar i kapitel 15. Prefigering av bestämda rörelseverb presenteras i kapitel 21. Slutligen, i 

kapitel 22, går man igenom hur imperativ bildas av verb av båda aspekterna. Det finns en del 

explicit grammatisk information, men genomgående i boken förväntas studenterna själva utifrån 

exempel och övningar förstå grammatiska företeelser och regler, vilket gör att den metod som 

används har en induktiv prägel. 

 

  

                                                        
38 Se vidare 2.2 Struktur. 
39 Se vidare 2.1.2 Aspekternas betydelse.  
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4 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera presentationen av det grammatiska materialet 

om aspektsystemet i två läroböcker i ryska för nybörjare. Analysen har utförts i jämförelse med 

rekommendationer gällande innehåll och struktureringen av det grammatiska materialet. 

Läroböckerna Møde i Petersborg och Beginner’s Russian är valda eftersom de i närtid har 

använts på universitet i Sverige. I inledningen framkommer att aspektsystemet kan vara svårt att 

lära sig behärska. Aspekten är obligatorisk i varje sats som innehåller ett verb och det är många 

faktorer som styr vilken aspekt som ska användas (Zaliznjak & Šmelev, 1997, 9-10, 17). Nedan 

kommer jag att dra slutsatser av analysen och jämföra de två analyserade läroböckerna med 

varandra. Utgångspunkten i jämförelsen är hur materialet om aspektsystemet är uppbyggt i 

läroböckerna i förhållande till de rekommendationer som ges i den inför denna uppsats 

studerade litteratur. 

 

Som svar på den första frågeställningen, om vilka rekommendationer som ges för innehåll och 

strukturering av aspektsystemet i undervisning i ryska som främmande språk på nybörjarnivå, 

framkommer det en samstämmighet mellan de officiella riktlinjerna och de metodiska 

rekommendationerna. Rekommendationen är att materialet om aspektsystemet ska vara 

omfattande redan på nybörjarnivå. Det grammatiska materialet ska innehålla information om 

aspektbetydelser, aspektbildning och användning av aspekterna samt ge en förståelse för 

aspektpar. Vikten av att få en förståelse för bredden i aspektsystemet betonas i de metodiska 

rekommendationerna (Rassudova 1975, 50-52). Den förståelsen ska finnas med i 

undervisningen när fördjupningar görs i olika delar av aspektsystemet, för att felaktiga slutsatser 

inte ska begränsa vidare studier (Rassudova 1967, 143-144). I rekommendationerna förordas 

också att hänsyn tas till aspekternas avhängighet av andra delar inom språket. Det kan vara 

korrelationen mellan aspekt och tempus, aspekt och verbens lexikala betydelse (Rožkova 1977, 

109) samt språkliga situationer som påverkar aspektvalet (Borisova och Latyševa 2003, 63). En 

framträdande plats i rekommendationerna har rådet att använda känt vokabulär i 

genomgångarna av nya grammatiska företeelser (Kapitonova & Moskovkin 2006, 82). 

 

Svaret på den andra frågeställningen, hur undervisningen om aspekterna är uppbyggd i ett par 

läroböcker för nybörjare i jämförelse med de rekommendationer som refereras, avhandlas i de 

två följande avsnitten. 
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4.1 Grammatiskt innehåll – Slutsats 

I läroböckerna Møde i Petersborg respektive Beginner’s Russian har man valt olika strategier 

för det grammatiska innehållet. I Møde i Petersborg (2011, 252) anges att hela den 

grundläggande grammatiken presenteras. I Beginner’s Russian (2015, xxii) är det grammatiska 

materialet minimerat för att undvika strukturer som, enligt författarna, inte behövs på den 

elementära nivån. 

 

Skillnaden i materialvalet återspeglas i den utförda analysen. Författarna till Møde i Petersborg 

presenterar aspekterna enligt en definierad teori och det framgår i läroboken att den innehåller 

ett genomtänkt grammatiskt material. Det finns information om grundläggande och kontextuella 

betydelser hos aspekterna, aspektpar och aspektbildning. Den praktiska tillämpningen av 

aspekterna visas i samband med de olika tempusen samt infinitiv och imperativ. I Beginner’s 

Russian presenteras aspekterna med ett par grundläggande betydelser och några 

användningsområden. En del information om kontextuella betydelser ges implicit och 

information om aspektbildning samt kopplingen mellan aspekterna och andra språkliga delar 

saknas. En slutsats av analysen är att Møde i Petersborg till stor del innehåller det material om 

aspektsystemet som rekommenderas, medan Beginner’s Russian inte gör det. Detta kan vara en 

logisk följd av den metod som författarna till respektive lärobok valt att använda. I Møde i 

Petersborg har metoden in deduktiv prägel medan den i Beginner’s Russian är mer induktiv.  

 

I de metodiska rekommendationerna betonas vokabulärens betydelse och i Obrazovatel´naja 

programma po russkomu jazyku (2001, 92-103) listas de verb som kurser på de grundläggande 

nivåerna rekommenderas innehålla. Det är okänt om författarna till Møde i Petersborg har tagit 

hänsyn till dessa rekommendationer eftersom de inte nämns, men en majoritet (drygt 70 %) av 

de verb som boken innehåller återfinns i listorna för den elementära nivån och basnivån. 

Motsvarande procentsats för Beginner’s Russian är drygt 90 procent, vilket tydliggör att 

författarna har utgått ifrån rekommendationerna. Det framgår inte lika tydligt att vokabulären i 

Beginner’s Russian är anpassad efter den elementära nivån. I jämförelsen mellan de verb som 

finns i ordlistan för den elementära nivån och i läroböckerna framkommer att båda innehåller 

cirka 85 procent av verben. Vilka verb som kurserna rekommenderas innehålla samt de som 

finns i respektive lärobok återfinns i bilagan till denna uppsats. 

 

I förhållande till innehållsmängden kan de undervisningstimmar som enligt de officiella 

riktlinjerna ska läggas på undervisning beaktas mot bakgrund av Rassudovas (1975, 50-52) 

rekommendation om att en lagom mängd information behöver ges för att studenterna både ska 

förstå helheten och ha nog med tid för repetition så att de kan tillägna sig kunskaperna. Antalet 
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rekommenderade undervisningstimmar för den elementära nivån är ca 100-120 

(Gosudarstvennyj…, Ėlementarnyj uroven´ 2001, 4). Den beräknade tidsåtgången som 

definieras i Møde i Petersborg är 117 timmar, vilket motsvarar antalet rekommenderade timmar. 

Läroboken Beginner’s Russian ligger i överkant med ett rekommenderat timantal för kursen på 

120-144, trots det mindre grammatiska innehållet. Eftersom Møde i Petersborg även innehåller 

material från basnivån innebär det att den kursen sannolikt kommer kräva att studenterna tar in 

mer information på kortare tid. Studierna kan troligtvis föras i ett något lugnare tempo om man 

följer Beginner’s Russian. Noteras bör att denna analys är utförd baserat på materialet om 

aspekterna och ingen hänsyn tas till övrigt kursinnehåll. 

 

4.2 Struktur – Slutsats 

I Møde i Petersborg är strukturen för införandet av materialet om aspektsystemet uppbyggt på 

ett sådant sätt att studenterna först ska kunna få en förståelse för konceptet som sedan växer 

successivt under utbildningens gång. Några detaljer om aspektsystemet presenteras tidigt och 

information om aspekterna återkommer löpande genom boken. Efter att en grundläggande 

förståelse har byggts upp avhandlas den största informationen om aspektsystemet i ett par 

kapitel. I påföljande kapitel förtydligas aspektuella nyanser hos de övriga grammatiska 

företeelserna som behandlas. Den generella strukturen för de grammatiska genomgångarna är 

koncentrerad, flera svårigheter avhandlas i samma kapitel och mycket av vokabulären som 

används i genomgångarna är ny. När den grammatiska teorin har presenterats i Møde i 

Petersborg följs den av övningar och texter för att förtydliga tillämpningen. Det finns en balans 

så att studenterna både kan få den teoretiska kunskapen och hur den ska praktiseras. 

 

Strukturen för presentationen av aspektsystemet i Beginner’s Russian skiljer sig mycket från 

den i Møde i Petersborg. I Beginner’s Russian presenteras den huvudsakliga och explicita 

informationen om aspektsystemet i ett kapitel. När andra grammatiska fenomen som har 

kopplingar till aspekterna behandlas, förtydligas inte aspektuella nyanser. En betydelse eller ett 

användningsområde hos aspekterna kan ges implicit vid ett eller ett par tillfällen.40 När 

informationen inte uttalas explicit, blir följden att det är svårt att avgöra vad författarna avser 

förmedla och att dra slutsatser om vad studenterna kommer förstå. Sannolikt behövs fler 

övningar och teoretiska förklaringar för att studenterna ska kunna ta till sig och applicera 

kunskaperna i den egna språkanvändningen. Liksom i Møde i Petersborg införs det i Beginner’s 

Russian många nya grammatiska teman i varje kapitel och i genomgångarna används till stor del 

                                                        
40 Se 3.2.1.5 Aspektanvändning för exempel. 
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ny vokabulär. Det kan uppfattas som en svaghet att aspektsystemet har fått en undanskymd plats 

i Beginner’s Russian med relativt få övningar och lite teoretiska förklaringar, men det kan 

vändas till en fördel. Under förutsättning att undervisningen är lärarledd kan den lilla mängden 

teoretisk information som finns i Beginner’s Russian skapa större möjligheter att påverka den 

kunskap som förmedlas. Bredden i aspektsystemet kan kommuniceras och mängden övningar 

för de olika momenten kan utökas. 

 

Baserat på de metodiska rekommendationerna drar jag slutsatsen, att vid undervisning med 

Møde i Petersborg som grund, går det att följa det givna materialet och veta att kunskaperna om 

aspektsystemet byggs upp i en bra takt, även om läraren kan behöva mjuka upp formuleringarna 

och förmedla att det finns mer material som inte presenteras. Använder man Beginner’s Russian 

som bas i utbildningen är struktureringen av det grammatiska materialet sådan att studenterna 

kanske inte får den kunskap som behövs för att kunna använda aspekterna vid olika verbformer. 

För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig dessa kunskaper krävs det en större arbetsinsats 

av läraren. Vid användningen av båda böckerna kan det i en undervisningssituation vara bra att 

inte gå igenom allt givet material på samma lektion samt att ta hänsyn till att studenterna får den 

behövda vokabulären i förväg genom annan undervisning och litteratur. Slutsatsen av analysen 

är att materialet om aspektsystemet i Møde i Petersborg till större del än i Beginner’s Russian är 

strukturerat i enlighet med rekommendationerna. Likväl har läraren och övrig undervisning en 

stor betydelse för att aspektsystemet ska kunna presenteras på ett sådant sätt att nyanserna 

kommer fram, oavsett lärobok. 

 

4.3 Diskussion 

Ett stort antal grammatikböcker och mycket teoretisk litteratur om aspektsystemets uppbyggnad 

har studerats för att denna uppsats skulle kunna skrivas. De studierna visade inte bara på den 

rika flora av förklaringsmodeller som finns, utan även att det finns en mångfald av definitioner 

för de olika betydelser och användningsområden som respektive aspekt har. Det för med sig en 

ödmjukhet inför de människor som väljer att skriva undervisningsmaterial, både för att 

undervisa i aspektsystemet och om hur undervisningen ska läggas upp.  
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Den här uppsatsen är långt ifrån heltäckande i ämnet. Det finns en stor mängd litteratur som 

behandlar aspektsystemet och undervisningen i det. Valet av material som har tagits med i 

uppsatsen är baserat på erkända författare inom området och utbredda teorier. Ett sådant urval är 

tillräckligt för att genomföra denna analys med tanke på arbetets omfattning. Antalet läroböcker 

som analyserats är litet, vilket gör att det inte går att dra slutsatser om hur läroböcker generellt 

är utformade. Syftet har inte heller varit att dra generella slutsatser om läroböckers utformande, 

utan att analysera ett par läroböcker som under senare tid har varit aktuella på nybörjarkurser i 

ryska på svenska universitet.  

 

Ingen av de analyserade läroböckerna är skriven för ett svenskt auditorium. Møde i Petersborg 

är riktad mot dansktalande och Beginner’s Russian mot amerikaner. Det finns ett grundläggande 

krav att kunna engelska innan man kan börja studera på svenska universitet. Motsvarande krav 

finns inte gällande det danska språket. En konsekvens av detta är att inga svårigheter i 

förståelsen har förekommit under genomförandet av analysen i den engelska läroboken. 

Däremot har jag haft svårt att uppfatta nyanser i vissa danska förklaringstexter, vilket gjort att 

jag varit tvungen att vända mig till dansktalande för hjälp. Det är i förklaringar som hänsyn 

lättare kan tas till modersmålets påverkan och underlätta studierna med bra paralleller. 

Problematiken med att förstå nyanser för praktisk tillämpning av svåra grammatiska företeelser 

på ett språk man inte behärskar, leder till slutsatsen att det är en nackdel att använda en utländsk 

lärobok. 

 

Det finns mycket forskning om aspektsystemet ur olika synvinklar. Mycket har också skrivits 

om hur undervisning om aspektsystemet ska struktureras. I lingvistiska tidskrifter förekommer 

det att läroböcker recenseras. Det hade varit intressant att kunna göra en jämförelse med tidigare 

analyser. Det har dock inte kunnat påvisas att det finns tidigare forskning där läroböcker 

analyseras utifrån presentationen av aspektsystemet i jämförelse med metodiska 

rekommendationer och riktlinjer.  

 

Ett förslag för vidare forskning är att jämföra metodiska rekommendationer och grammatiskt 

innehåll om aspektsystemet i kurserna med empiriska undersökningar, för att se hur svenska 

studenter tillägnar sig kunskaperna effektivast. En förhoppning är att svårigheterna med att 

kunna tillämpa det ryska aspektsystemet, går att minimera med hjälp av strategier som kan 

framkomma i forskningen.  
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Syftet med denna uppsats har inte varit att utarbeta nya rekommendationer för 

undervisningsupplägg. Under arbetets gång har dock ett förslag för hur materialet om 

aspektsystemet kan struktureras vuxit fram. Förslaget bygger på en kombination av den struktur 

som rekommenderas av Rassudova och den som finns i Møde i Petersborg. Liksom i Møde i 

Petersborg kan en hint om aspektsystemet ges initialt, så att studenterna förs succesivt in i 

konceptet och redan har en bas att stå på vid den huvudsakliga genomgången av aspektsystemet. 

Vid den genomgången kan en övergripande förståelse delges i enlighet med Rassudovas (1975, 

50-52) rekommendation. I den vidare undervisningen kan aspekternas inverkan förklaras, både 

vid införandet av ny vokabulär och nya grammatiska företeelser. Något att alltid ha i åtanke är 

Rassudovas (1967, 146) anmärkning om att vara tydlig med att det finns fler betydelser och 

användningsområden än de som behandlas för tillfället. 
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Bilaga – Underlag för verbgenomgång 

De verb som finns i läroböckerna är listade i tabellen nedan. I kolumnen längst till vänster är 

alla verb förtecknade som ska ingå på den elementära nivån och basnivån (Obrazovatel´naja… 

2001, 92-103) oberoende av om de förekommer i läroböckerna. De verb som är markerade med 

fet stil ska enligt de officiella riktlinjerna finnas på den elementära nivån och står högst upp 

under respektive bokstav. Nedanför dem finns verb med vanlig skrift, vilka är rekommenderade 

att finnas med på basnivån. De ord som står med kursiv stil, finns inte med i ordlistorna för de 

grundläggande nivåerna i de officiella riktlinjerna.  

 

Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

А А А 

 анализировать  

Б Б Б 

быть быть быть 

бегать  бегать 

бежать  бежать 

болеть (У меня болит) болеть болеть 

брать брать брать  

бояться   

бывать бывать бывать 

 блокировать  

В В В 

видеть видеть(ся) видеть 

выйти (можно выйти) выйти  

выступать выступать  

выступить   

выучить  выучить 

везти   

верить   

вернуть(ся) вернуть(ся)  

вести   

вести (себя)   

вешать   

взять взять взять 
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

висеть   

включать   

включить   

водить   

возвращать(ся) возвращать  

возить   

войти войти войти 

вспоминать   

вспомнить  вспомнить  

вставать вставать вставать 

встать встать встать  

встретить(ся) встретить встретить  

встречать(ся) встречать встречаться 

входить входить  

въезжать   

въехать   

выбирать   

выбрать выбрать выбрать  

выезжать   

выйти замуж выйти замуж  

выключать   

выключить   

выпить выпить выпить 

выполнить   

выполнять   

вырасти вырасти (выросла) вырасти  

вытянуть вытянуть  

выходить выходить  

 влюбляться  

 возбудить   

 восстать (восстали)  

  выглядеть  

 выходить замуж  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

Г Г Г 

говорить говорить говорить 

готовить(ся) готовить готовить 

гулять гулять гулять 

 гарантировать  

  граничить  

Д Д Д 

дарить дарить дарить 

дать (дай(те) дать дать  

делать делать делать  

думать думать думать  

давать давать   

доезжать  доехать 

доехать   

дойти   

дружить   

дышать   

 демонстрировать  

 держать  

 договариваться  

 договориться   

Е Е Е 

ездить  ездить  

есть (нет) есть (нет) есть (нет) 

ехать ехать ехать  

есть (кушать) есть есть 

Ж Ж Ж 

ждать ждать ждать  

жить жить жить 

желать желать желать  

жениться жениться  

 жужжать (жужжит)  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

З З З 

завтракать завтракать завтракать 

закрыть закрыться   

заниматься заниматься заниматься 

звать (зовут) звать (зовут)  звать (зовут) 

звонить звонить звонить 

знакомиться знакомиться  

знать знать знать  

значить значить  

заболеть заболеть  

заботиться   

забывать забывать  

забыть забыть забыть  

задавать (вопросы)   

задать (вопросы)   

заехать   

зайти зайти  

заказать заказать заказать  

заказывать заказывать  заказывать 

заканчивать(ся)   

закончить(ся)  закончиться  

закричать закричать  

закрывать закрываться  

замолчать   

заплакать   

заплатить заплатить заплатить  

запоминать   

запомнить  запомнить  

засмеяться   

заходить заходить  

 заболевать  

 заложить  

 заменять  

 заняться  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

 зарабатывать  

 заработать   

И И И 

играть играть  

äv. играть свадьбу 

играть  

идти идти идти  

извини(те) извините  извинить 

изучать изучать изучать  

изучить изучить  

интересовать(ся) интересовать(ся) интересоваться 

изменить(ся)   

изменять(ся)   

иметь   

искать   

исправить   

исправлять   

 импортировать  

 искупаться  

К К К 

купить купить купить 

курить  курить 

казаться казаться  

кататься   

класть класть   

коллекционировать   

кончать(ся) кончаться  

кончить(ся) кончиться   

кричать кричать  

 комбинировать  

 констатировать  

 красить  

 крестить  

 критиковать  

 купаться купаться  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

 кушать   

Л Л Л 

любить любить любить 

лежать лежать  

летать  летать 

лететь  лететь  

ложиться  ложиться 

любоваться   

  лечь 

 литься (льётся)  

 ловить  

 ломаться  

М М М 

может быть может быть может быть 

мочь мочь мочь  

менять   

мечтать  мечтать  

мешать   

молчать   

мыть мыть  

 модернизировать  

 мчаться (мчится)  

Н Н Н 

называться называться называться 

написать написать  

нарисовать   

находиться находиться находиться  

надеяться надеяться  

найти найти найти 

находить находить  

начать(ся) начать(ся) начаться  

начинать(ся) начинать(ся)  

нести нести нести  

носить   
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

нравиться нравиться нравиться 

 надевать  

 надеть   

 напоминать  

  научиться  

О О О 

обедать обедать обедать  

опаздывать  опаздывать 

опоздать  опоздать 

ответить ответить ответить  

отдыхать отдыхать отдыхать 

открыть открыть открыть  

обещать   

обмануть   

обманывать   

обменивать   

обменять   

обсуждать   

объяснить   

объяснять   

оканчивать   

окончить  окончить  

организовать организовать  

отвечать отвечать  

отдавать отдавать   

отдать отдать  

отдохнуть   

открывать открывать  

отметить  отметить  

отмечать  отмечать 

отойти   

отходить   

отъезжать   

отъехать   
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

ошибаться   

ошибиться   

  обнимать  

 обмолвиться (обмолвясь)  

 обрадоваться  

  одеваться 

  одеться 

 отправить   

 отправлять  

П П П 

писать писать писать 

писать   

повторить  повторить  

повторять   

подарить подарить подарить 

поехать поехать поехать 

позавтракать позавтракать позавтракать  

позвонить позвонить позвонить  

познакомиться познакомиться познакомиться  

пойти пойти пойти 

показать показать показать 

покупать покупать покупать 

понимать понимать понимать 

пообедать пообедать пообедать 

посмотреть посмотреть посмотреть 

поужинать поужинать поужинать 

приготовить приготовить  приготовить 

приехать приехать приехать 

прийти прийти прийти  

прочитать прочитать прочитать 

падать   

перевести   

переводить   

переезжать переезжать  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

переехать переехать переехать 

перейти   

переходить   

петь петь петь 

пить пить пить 

плавать  плавать  

плакать   

платить платить платить  

плыть   

победить   

побеждать   

повесить   

погибнуть   

поговорить поговорить  

погулять погулять  

подготовить(ся)   

подождать подождать  

подумать подумать  

пожениться  пожениться  

позвать позвать позвать 

поздравить поздравить поздравить  

поздравлять поздравлять поздравлять 

показать(ся) показаться  

показывать показывать  

полететь   

положить положить   

получать получать получать 

получить получить  получить  

полюбить полюбить  

помешать   

помнить помнить помнить 

помогать помогать помогать 

помочь помочь помочь  

понравиться понравиться понравиться  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

понять понять понять  

пообещать   

попадать   

попасть   

поправиться   

поправляться   

попросить попросить  

послать  послать 

послушать послушать  

посоветовать   

поставить   

построить построить построить (построен)  

поступать  поступать 

поступить поступить поступить  

посылать  посылать 

потерять  потерять  

почувствовать почувствовать (себя)  

пошутить   

предлагать предлагать  

предложить предложить  

преподавать   

привыкать   

привыкнуть пригласить  пригласить  

пригласить приглашать приглашать 

приглашать   

приезжать   

принести принести принести  

принимать  принимать (душ) 

приносить приносить  

принять принять принять (душ)  

прислать   

присылать   

приходить приходить  

проверить   
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

проверять   

продавать продавать  

продать продать  

продолжать(ся)  продолжать(ся) 

продолжить(ся)   

проиграть    

проигрывать   

пройти пройти  

просить просить  

прослушать   

проходить проходить  

путешествовать  путешествовать 

 париться  

 пахнуть  

  побежать  

  поесть 

 пожелать  

 поиграть  

 поинтересоваться  

 поймать  

 покушать  

 померить  

 понести  

 попариться  

 попробовать  

 посадить (посадил)  

 посидеть  

 поспорить  

 поссориться  

 потанцевать  

 потратить  

 поцеловать(ся)  

  праздновать 

 привозить  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

  прибежать  

 прилетать  

 прилететь прилететь  

 проводить  

  провести 

  проводить 

  прогуливать  

 прожить  

Р Р Р 

работать работать работать 

решать решать  

решить решить  

рисовать  рисовать  

радоваться радоваться  

разбить   

разговаривать разговаривать разговаривать  

разрешать(ся)   

разрешить   

рассказать рассказать рассказать  

рассказывать рассказывать рассказывать 

расти   

ремонтировать   

родиться родиться (родился) родиться  

 раздеться  

 резюмировать  

С С С 

сделать сделать сделать 

сказать сказать  сказать  

слушать слушать слушать  

смотреть смотреть смотреть 

спросить спросить спросить 

стоить стоить стоить 

садиться садиться  

сдавать  сдавать  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

сдать  сдать  

сесть сесть  

сидеть сидеть сидеть  

служить   

случаться   

случиться   

слышать слышать слышать  

смеяться смеяться  

смочь смочь  

собирать собирать  

собрать собрать  

советовать   

согласиться   

соглашаться   

создавать   

создать   

сообщать   

сообщить   

спасать спасать  

спасти спасти  

спать спать спать 

спеть спеть  

спешить   

спорить спорить  

спрашивать спрашивать спрашивать 

спускаться   

спуститься   

ставить   

становиться   

стать стать стать  

стоять стоять стоять 

строить(ся)   

суметь   

сфотографировать сфотографироваться  
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Elementär nivå och basnivån Møde i Petersborg  Beginner’s Russian  

считать   

съесть съесть съесть 

сыграть сыграть (свадьбу)  

 свести  

 сломаться  

  снимать  

  снять 

 соединить  

 сослать  

 ссориться  

 ссылать  

Т Т Т 

танцевать танцевать танцевать  

терять   

 телеграфировать  

 тратить  

 тянуть (тянет – тянет)  

У У У 

ужинать ужинать ужинать 

уметь  уметь 

учить  учить 

учиться учиться учиться 

убежать   

увидетъ увидеть(ся) увидеть 

удивиться   

удивляться   

уезжать уезжать   

уехать уехать  

узнавать   

узнать   

уйти уйти  

умереть умереть умереть  

умирать умирать  

упасть упасть (упал)  
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услышать услышать  

успевать   

успеть   

уставать уставать  

устать устать устать 

уходить уходить  

участвовать   

 украсть (украл)  

  улететь  

 улыбаться  

 улыбнуться   

Ф Ф Ф 

 формулировать  

 фотографировать(ся) фотографировать 

Х Х Х 

ходить ходить ходить  

хотеть хотеть хотеть  

 хватить  

 хлестать  

Ц Ц Ц 

 целовать(ся) целовать  

Ч Ч Ч 

читать читать читать  

чувствовать (себя) чувствовать (себя) чувствовать себя  

  чатиться 

Ш Ш Ш 

шутить  шутить 
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