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Sammanfattning 
 

I vår studie undersöker vi vilka arbetssätt och strategier lärarna använde sig av i sin undervisning för att 

utveckla den muntliga förmågan hos elever som har svenska som andraspråk i årskurserna F-3.  

 

Det visade sig att samtliga fem lärare till största mån använde sig av arbetssätt som baserades på 

interaktion med andra och där de fick öva på att uttrycka sig verbalt i olika kontexter. Lärarnas förklaring 

till detta svar var att de ansåg att elever som har svenska som andraspråk utvecklar den muntliga förmågan 

maximalt genom att uttrycka sig verbalt i samspel med andra. Tillsammans med en sociokulturell och en 

pragmatisk lärandeteori som stod i centrum vid lärarnas planerade undervisning, fann vi att två av lärarna 

även använde sig av en behavioristiskt lärandeteori där individuella arbetssätt med färdighetsträning stod i 

fokus. Lärarna menade att eleverna var tvungna att bygga upp ett ordförråd för att kunna uttrycka sig 

verbalt. 

 
Gällande de strategier som lärarna tillämpade för att hjälpa eleverna med att uttrycka sig verbalt kunde det 

ses att samtliga fem lärare använde sig av liknande strategier i sin undervisning. De vanligaste strategierna 

som lärarna använde sig av var inkluderande strategier. Lärarna anpassade undervisningen efter elevernas 

individuella behov genom att exempelvis använda sig av bilder, skriftspråk och kroppsspråk för att 

förtydliga för eleverna. Likaså använde sig lärarna av frågor, samt att de även fokuserade på att ha en tydlig 

struktur och tydliga instruktioner i undervisningen just för att skapa förståelse hos eleverna.  

 

Det som kan ses är att lärare som undervisar elever med svenska som andraspråk bör vara strukturerade 

och planera sin undervisning väl just för att kunna anpassa undervisningen efter alla elevers individuella 

förutsättningar. Att använda sig av varierade arbetssätt och strategier med mycket konkretisering skapar en 

språkutvecklande undervisning där elever med svenska som andraspråk kan utveckla den muntliga 

förmågan. 

 

Nyckelord: interaktion, scaffolding, muntlig förmåga, lärandeteori 
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Inledning 

 

Det skrivs och debatteras en hel del idag om skolan och de sjunkande studieresultaten hos svenska elever 

på socialmedier. Enligt skolverkets rapport (2012) är det en stor del av eleverna med svenska som 

andraspråk som har svårt att befästa de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra 

sig andra kunskaper i skolan. Vidare visade rapporten att lärarna i de svenska skolorna ej har tillräckligt 

med kunskaper för att kunna gynna dessa elevers utveckling av lärande. Lärarna saknar oftast erfarenheter 

och kunskap om hur de skall arbeta för att gynna elever med svenska som andraspråk och deras utveckling 

av den muntliga förmågan (Skolverket, 2012, s. 9).  

 

Med dagens läroplan för grundskola, förskola och fritidshem, Lgr11, ges lärare frihet till att tolka ämnenas 

olika mål och kan därmed tillämpa pedagogiska aktiviteter efter deras egna kunskaper och erfarenheter 

(Skolverket, 2011). I denna uppsats knyter vi det till lärarens kunskaper om hur denne planerar sina egna 

lektioner, hur olika arbetssätt fungerar, samt lärarens kunskap om hur man utvärderar och analyserar sitt 

eget arbete för att maximera elevernas utveckling av lärandet (Lindström & Pennlert, 2013, s. 8). Denna 

kunskap kan även benämnas som lärarens didaktiska kompetens. Didaktiken innefattar med andra ord 

både konsten att undervisa, samt läran om själva undervisningen (Bengtsson & Kroksmark, 1994, s. 25).  

 

De didaktiska frågorna som en lärare bör använda sig av vid sin planering för att kunna skapa en 

genomtänkt och anpassad undervisning till den individuella eleven är: Vad skall eleverna lära sig (vilket 

innehåll/vilket mål skall undervisningen ha)? Hur skall eleverna lära sig detta (vilka arbetssätt skall eleverna 

använda för att tillägna sig innehållet)? Varför skall eleverna lära sig detta (vilken nytta har eleverna med 

denna kunskap)? Vem (vilken roll innehar läraren och eleven i undervisningen)? (Berg, 2011, s. 17, 29, 48; 

Skolverket, 2016).  

 

Denna studie avgränsas till att behandla tre av didaktikens grundfrågor: vad är det eleverna skall utveckla - 

den muntliga förmågan, hur skall eleverna utveckla den muntliga förmågan - vilka arbetssätt och strategier 

använder lärarna för att utveckla elevernas muntliga förmåga och slutligen varför lärarna använder sig av 

just dessa arbetssätt och strategier vid utveckling av elevernas muntliga förmåga. Utifrån de svar vi får, 

kommer vi att göra en analys i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 

Resultatet av denna studie kommer visa hur lärare i sin undervisning tillämpar olika arbetssätt och 

strategier för att utveckla den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk i årskurserna F-

3. Därmed bidrar uppsatsen med kunskap om hur undervisning kan påverka och utveckla den muntliga 

förmågan hos elever som har svenska som andraspråk i årskurserna F-3. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Enligt Skolverket (2015 b) har det påvisats att elever med svenska som andraspråk har svårigheter med att 

uppnå godkända kunskapskrav på grund av brister i språkliga kunskaper (Skolverket, 2015 b, s. 7). Efter 

research är det svårt att finna studier angående hur lärare praktiserar och utvecklar den muntliga förmågan 

hos eleverna i klassrummet. Vi vill därmed med denna studie undersöka hur och varför lärare väljer 

arbetssätt och strategier i sin undervisning som syftar till att utveckla den muntliga förmågan hos elever 

med svenska som andraspråk i årskurserna F-3. 

 

Begreppet arbetssätt i denna studie definieras utifrån den didaktiska frågan hur. Detta innebär att 

begreppet arbetssätt i denna studie riktas mot undervisningens process och upplägg. Hur skall 

lektionens/uppgiftens innehåll behandlas och bearbetas (Lindström & Pennlert, 2013, s. 26). Enligt 

Lindström och Pennlert (2013) kan det exempelvis vara gemensamma genomgångar, dramatiseringar, samt 

att arbeta individuellt, i par- eller i grupparbeten (Lindström & Pennlert, 2013, s. 20).  

 

Begreppet strategier kan förklaras med vilka tillvägagångssätt/handlingar läraren använder sig av för att 

hjälpa eleverna med att nå målet med uppgiften/lektionen. Därmed kan begreppet strategier även 

sammankopplas till den didaktiska kompetensen då detta innebär att läraren bör ha kunskap om hur 

denne skall verka för att hjälpa eleverna att förstå undervisningen och dess innehåll (Lindström & 

Pennlert, 2013, s. 4). Enligt Lindeberg (2013) används undervisningsstrategier för att hjälpa eleverna att nå 

undervisningens mål genom att skapa förståelse över det som utvecklas. Detta kan enligt Lindeberg (2013) 

både vara en planerad och en spontan handling som sker automatiskt när läraren ser att eleverna behöver 

mer stöttning (Lindeberg, 2013 s. 4). Planerade strategier kan exempelvis vara att läraren medvetet skapar 

en trygg miljö kring eleverna, använder sig av konkret material, instruktioner, återkoppling, samt ger 

eleverna mer tid vid muntliga konversationer just för att hjälpa och stötta eleverna att nå sitt mål gällande 

sin utveckling av den muntliga förmågan.  

 

För att uppnå vårt syfte med denna studie har vi valt följande frågeställningar: 

1. Vilka arbetssätt använder lärarna och varför använder de just dessa för att utveckla 

 den muntliga delen av den kommunikativa förmågan hos elever med svenska som 

 andraspråk i F-3? 

 

2. Vilka strategier använder lärarna i sin undervisning och varför använder de just 

 dessa för att hjälpa eleverna att nå målet med att utveckla den muntliga förmågan i 

 undervisningen?  
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Bakgrund 

 

I Sverige ökar antalet elever med svenska som andraspråk dagligen, särskilt efter den stora flyktströmmen 

från Syrien och närliggande länder förra året i november. Därmed ställs dagens lärare inför stora 

utmaningar i deras undervisning. Enligt skolverket (2015 b) är det många elever med svenska som 

andraspråk som ej uppnår de grundläggande kunskapskraven i den svenska skolan. Detta anses bero på att 

eleverna ej har tillräckligt utvecklade språkkunskaper (Skolverket, 2015 b, s. 7). De språkliga kunskaperna 

ingår i den kommunikativa förmågan som eleverna skall utveckla under sin tid i grundskolan enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2011, s. 222). 

 

För att en elev skall kunna kommunicera och göra sig förstådd hos mottagaren via språk bör användaren 

ha en stor kontroll över sina språkkunskaper gällande det språk som skall talas. Kontrollen av språkliga 

kunskaper kan ses enligt Axelsson (2010) via vilket flyt användaren har när denne framställer ett tal eller en 

skrift med hjälp av språket (Axelsson, 2010, s. 126). Enligt Axelsson delas språkkunskaperna in i tre delar, 

se figur 1, s. 8. De tre delar som språkkunskaperna delas in i kallas för den organisatoriska, pragmatiska och 

den strategiska kompetensen. Dessa tre delar bör eleverna bemästra för att kunna kommunicera och göra 

budskapet förståeligt hos mottagaren. Det handlar inte enbart om att få uttalet att låta bra utan uttalet och 

språket måste även kunna anpassas både till mottagaren och den kontext eleven och mottagaren befinner 

sig i för att göra budskapet förståeligt (Axelsson, 2010, s. 126).  

 

Den första delen av språkkunskapen kallas för den organisatoriska kompetensen, se figur 1, s. 8. Vid denna 

kompetens skall eleven inneha kunskap och förståelse över språkets grammatik, ljudsystem och ordförråd. 

Här har eleven fått kunskaper om hur språket skall organiseras vid uttalande och vid längre 

sammanhängande tal, konversationer samt i skrift med hjälp av grammatiska insikter. Med detta menas 

bland annat att eleven har fått kunskaper om språkets fonologi, vilket innebär bokstävernas och ordens 

specifika ljud (Axelsson, 2010, s. 126-127). 

 

Vid den andra delen av språkkunskapen som kallas för den pragmatiska kompetensen skall eleven kunna 

tolka, samt skapa uttalande som passar in i den kontext eleven befinner sig i, se figur 1, s. 8. Med andra ord 

skall eleven vid denna del kunna anpassa sitt verbala språk både efter mottagare och kontext. Detta kan 

skådas genom att eleven exempelvis kan ge och ta emot information, ge direktiv till andra, samt ge uttryck 

åt känslor och förhoppningar i både tal och skrift (Axelsson, 2010, s. 127-128). 

 

I den tredje och sistnämnda kompetensen som kallas för den strategiska kompetensen skall eleven ha en 

automatiserad kunskap, där framställningen i både skrift och tal skapas med hjälp av ett bra flyt och 

lätthet, se figur 1, s. 8. Det vill säga vid den slutgiltiga delen av språkkunskaper kan eleven prata obehindrat 
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då grammatik, ljud och i-hopsättning av ord sker automatiskt och mottagaren har inga problem med att 

förstå det som eleven säger (Axelsson, 2010, s. 128).  

 

 

Figur 1: Kommunikativ språkförmåga (fritt efter Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 105) 

 

Kommunikation 

I Lgr 11 lyfts det fram att det är genom språket som människan utvecklar sin identitet, samt att man med 

hjälp av språket kan uttrycka känslor och tankar, samt skapa förståelse över hur andra människor känner 

och tänker (Skolverket, 2011, s. 239).  

 

Enligt Bjar och Liberg (2010) kommunicerar vi med varandra för att kunna föra fram budskap och göra 

sig förstådd, men även för att skapa förståelse över andra och det liv vi lever (Bjar & Liberg, 2010, s. 18). 

För att kunna kommunicera och förstår varandra använder människan enligt Bjar och Liberg (2010) 

exempelvis det verbala språket, skriftspråk, kroppsspråk, bilder, dans och miner. Genom att vi samtalar 

och tänker högt skapar vi en djupare förståelse över det verbala språkets funktioner. Vi ändrar vårt sätt att 

kommunicera och prata beroende på den sociala kontexten som vi ingår i (Bjar & Liberg, 2010, s. 18-19).  
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Om vi tittar på de kontexter som elever kan ingå i under en dag så kan man se stora skillnader på det 

verbala språket som används. Vid en kontext som utspelar sig i vardagliga situationer så krävs det att 

eleven kan behärska ett vardagligt språk som kännetecknas av saker som sker här och nu. Gällande 

skolspråket krävs det att eleven kan samtala och förstå de ämnesspecifika begrepp som förekommer i 

undervisningen just för att kunna tillägna och utveckla kunskap inom de olika ämnesområdena (Bjar & 

Liberg, 2010, s. 18-19; Gibbons, 2012, s. 15-16).  

Lgr 11 och den muntliga förmågan 

Den muntliga förmågan kan beskrivas som följer med att eleven skall kunna föra fram ett budskap genom 

att kunna uttrycka sig korrekt med hjälp av ett verbalt språk så att budskapet blir förståeligt för 

mottagaren. Eleverna skall även kunna anpassa det verbala budskapet till olika mottagare och situationer. I 

tv-programmet Bedömning av lärande förklarade Svanelid (UR, 2013 a & b) att den muntliga förmågan inom 

skolverksamheten innebär att eleverna skall öva och utveckla sin förmåga att kunna samtala, diskutera, 

motivera, presentera, uttrycka åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, 

formulera, resonera och redovisa med ett språk som gör att mottagaren förstår. 

 

För att elever med svenska som andraspråk skall kunna uppnå detta bör skolan enligt Lgr 11 ge eleverna 

rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva i sin undervisning (Skolverket, 2011, s. 9). Enligt kursplanen 

i svenska som andraspråk skall eleverna få möjlighet att öva på att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer. De skall även få möjlighet att öva på att ge muntliga presentationer och muntliga 

berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Slutligen skall eleverna även få möjlighet att öva på 

det svenska språkets uttal, betoning och satsmelodi, samt uttalets betydelse just för att kunna göra sig 

förstådd i olika kontexter (Skolverket, 2011, s. 240). 

Skolinspektionen undersökning gällande undervisning av elever som har svenska som 

andraspråk 

Enligt skolinspektionens (2010) undersökning visades det att var fjärde elev som har svenska som 

andraspråk ej klarade av att få slutbetyg från grundskolan. Om vi jämför denna siffra mot elever som har 

svenska som modersmål så var det endast en av tio som inte fick slutbetyg i skolan (Skolinspektionen, 

2010, s. 10). Som vi kan se skiljer det sig mycket gällande uppnådda godkända kunskapskrav hos elever 

med svenska som andraspråk och elever som har svenska som modersmål. Vad beror nu detta på? Vid 

undersökningen som gjordes av skolinspektionen (2010) kunde det klarläggas att undervisningen som 

berör elever med svenska som andraspråk ofta hade brister gällande att anpassa undervisningen efter 

elevens individuella förutsättningar. Det visades sig att lärarna oftast hade obefintliga kunskaper om den 

individuella elevens tidigare erfarenheter. Oftast hade läraren endast kunskap om vilket språk eleven hade 

som modersmål, men för att kunna optimera undervisningen och utvecklingen av den kommunikativa 

förmågan hos eleverna bör läraren besitta kunskaper om elevens tidigare erfarenheter både från det 
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vardagliga livet och de språkliga erfarenheterna just för att kunna stödja och anpassa undervisningen efter 

elevernas individuella förutsättningar och behov (Skolinspektionen, 2010, s. 6-7). När undervisningen 

anpassas efter elevernas förkunskaper är det lättare för eleverna att förstå och känna en meningsfullhet till 

det som skall läras in, vilket i sin tur hjälper eleverna att utveckla sitt eget lärande (Skolinspektionen, 2010, 

s. 11).  

 

Enlig skolinspektionens undersökning (2010) visades det dock, att valen som läraren gjorde vid planering 

av lektioner grundade sig ofta i lärarens inarbetade rutiner, samt vilket förhållande denne hade till olika 

läromedel. Detta genererades till att elevernas tidigare erfarenheter ofta gick till spillo och att 

undervisningen inte anpassades efter elevernas förutsättningar och behov (Skolinspektionen, 2010, s. 16). 

Det som även visades vara vanligt i undervisning enligt skolinspektionens undersökning (2010) var att 

elever med svenska som andraspråk oftast fick öva på färdighetsträning genom exempelvis avskrifter och 

reproduktion. Enligt skolinspektionens undersökning (2010) gavs det knappt någon tid till språkliga 

konversationer där eleverna fick tolka och träna på både sin förståelse och den muntliga förmågan. Visst 

måste eleverna få arbeta med färdighetsträning, men för att öka sina språkliga kunskaper gällande den 

muntliga förmågan måste eleverna även få tid till att praktisera den muntligt tillsammans med andra i 

undervisningen (Skolinspektionen, 2010, s. 19). Ytterligare en sak som visade sig vid skolinspektionens 

undersökning (2010) var att eleverna med svenska som andraspråk oftast inte fick arbeta med kognitivt 

utmanande uppgifter trots att det är ett språkutvecklande arbetssätt som utvecklar elevernas muntliga 

förmåga (Skolinspektionen, 2010, s. 19). 

 

Forskningsöversikt 

Vi kommer under detta kapitel återge tidigare forskning angående utveckling av den muntliga förmågan 

hos elever som har svenska som andraspråk. Vi har utgått från den kurslitteratur vi har studerat under 

programmet, samt breddat forskningsöversikten med hjälp av annan litteratur och forskningsartiklar. 

Elever med svenska som andraspråk 

I den svenska skolan har cirka 14 procent av eleverna svenska som andraspråk (Gibbons, 2012, s. 15). 

Elever med svenska som andraspråk kan definieras med att de har befäst ett annat språk vid födseln och 

skall vid högre ålder lära sig ett nytt. Enligt Kayas (2016) erfarenheter som SVA-lärare har de nyanlända 

elever som kommer till skolan i Sverige olika kunskaper och erfarenheter med sig i bagaget. Vissa kan 

besitta goda kunskaper gällande olika ämnen och sitt modersmål och andra innehar knappt några 

färdigheter alls, men något som de har gemensamt är att de alla skall lära sig det svenska språket (Kaya, 

2016, s. 9). För dessa nyanlända elever som kommer till Sverige så tar det enligt Rosander (2012) cirka två 

år för dem att lära sig det svenska vardagsspråket som fungerar i vardagliga situationer utanför skolan. Det 
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vill säga att de kan göra sig förstådda och kommunicera med andra på ett vardagligt språk som inte 

innehåller ämnesspecifika begrepp. När det gäller att applicera ett skolspråk som är ett mer adekvat språk 

med ämnesspecifika begrepp så tar det upp emot fem år innan elever med svenska som andraspråk 

besitter det. Detta medför att det är både tidskrävande och svårt för eleverna att lära sig det nya språket då 

de både skall lära sig det samt befästa ny kunskap (Rosander, 2012, s. 15-16).  

Utvecklingen av den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk 

När en elev som har svenska som andraspråk skall utveckla den muntliga förmågan räcker det inte enbart 

med att läsa och lyssna på det nya språket, utan eleven måste även få rika möjligheter till att kunna 

använda språket genom muntliga konversationer. Därav bör en undervisning anpassas så att elever med 

svenska som andraspråk får tid till att tänka högt och interagera med andra på många olika sätt (Kaya, 

2016, s. 56). En viktig del av interaktionen som utvecklar elevens muntliga förmåga är de tillfällen där 

eleverna får möjlighet till att formulera eller omformulera det som sagts. Enligt Gibbons (2012) blir 

progressionen av den muntliga förmågan hos elever som har svenska som andraspråk extra gynnsamt när 

de får tid till att uttrycka sig på det nya språket, samt när det skapas situationer där det krävs att eleverna 

yttrar sig så tydligt som möjligt (Gibbons, 2012, s. 48-49). Därmed kan det ses att elever med svenska som 

andraspråk gynnas om undervisningen genomsyras av ett flerstämmigt klassrum där fler röster än lärarens 

hörs. När elever interagerar med andra i klassrummet så bidrar det till att elever med svenska som 

andraspråk får större möjlighet till att praktisera det verbala språket i olika sammanhang, samt att de 

genom olika konversationer kan stötta varandra och bidra till varandras utveckling av den muntliga 

förmågan (Kaya, 2016, s. 57) 

Flerspråkighet som resurs 

Enligt Kaya (2016) är det viktigt att elever med svenska som andraspråk får möjlighet att använda samtliga 

språk denne besitter som en resurs vid utveckling av språkliga kunskaper i det nya språket. Det har visats 

sig att det språk individen skall lära sig växer fram med hjälp av det språk individen redan behärskar. När 

eleverna får möjlighet att använda sig av flera språk i undervisningen så hjälper det eleven att kunna 

uttrycka sina tankar och därmed ökar elevens vilja och möjlighet till att kunna uttrycka sig på det nya 

språket vid muntliga konversationer (Kaya, 2016, s. 55). Genom att arbeta i grupp eller par kan eleverna 

med samma modersmål diskutera innehållet innan det skall presenteras muntligt på svenska. När eleverna 

får diskutera innehållet på modersmålet får de en djupare kunskap och förståelse av innehållet än vad det 

hade fått om de endast hade varit tvungna att diskutera det på svenska (Kaya, 2016, s. 55-56). Enligt 

skolinspektionen (2010) bör elever med svenska som andraspråk få modersmålsundervisning parallellt 

med ämnes- och svenskundervisning för att maximalt kunna utveckla de språkliga kunskaperna som den 

muntliga förmågan ingår i (Skolinspektionen, 2010, s. 10-11). 
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Att undervisa och lära elever ett nytt språk ur ett historiskt perspektiv 

Enligt tidigare forskning har synen på att undervisa och lära eleverna ett nytt språk skiftat från period till 

period. När det gäller just inlärning av ett nytt språk förekommer oftast synsättet att språket består av två 

delar där grammatiken är en del och den kommunikativa delen är den andra delen. Det är enligt Norrby 

och Håkansson (2007) vanligt att folk har uppfattningen om att det är genom de grammatiska kunskaper 

som avgör om du behärskar ett nytt språk eller inte och därmed fokuseras det enbart på att lära eleverna 

språkets grammatik. Detta kan vara lite missvisande då det finns personer som anser att grammatik kan 

vara lätt att lära sig, men desto svårare att tillämpa och använda det praktiskt via den muntliga förmågan. 

Detta resulterar i att eleverna får det svårare att kunna förstå och kommunicera på det verbala språket 

trots goda kunskaper om språkets grammatik (Norrby & Håkansson, 2007, s. 64).  

 

När det gäller lärare och undervisning kan det ses att det finns olika synsätt på hur elever lär sig det nya 

språket. Under 1950-talet börjades det forska om hur elever lärde sig ett nytt språk. Genom åren har det 

framkommit att synen på undervisningen av ett nytt språk har varierat under en lång tid. Under 1900-talets 

första hälft var undervisningen vad gällande inlärning av ett nytt språk starkt influerad av att grammatiken 

var viktig. Här var det vanligt att eleverna fick memorera grammatiken utan att de gavs möjlighet för 

eleverna att praktisera det muntligt. Detta resulterade i att eleverna kunde grammatiken, men kunde inte 

sätta den i relation till det verbala språket (Norrby & Håkansson, 2007, s. 65). I slutet av 1960-talet började 

lärarnas arbete ifrågasättas då resultatet hos elever som hade svenska som andraspråk var lågt. Detta 

resulterade i att lärarna började justera sin undervisning med att börja fokusera på att lära eleverna det 

svenska språkets böjningsmönster genom verbala uttal. Därmed spenderades en stor del av 

undervisningen till att låta eleverna arbeta med drillövningar och körläsning just för att träna in 

böjningsmönstret hos det svenska språket (Norrby & Håkansson, 2007, s. 65). Denna typ av undervisning 

gagnade inte heller elevernas språkliga utveckling och under 1980-talet och efter pragmatismens framfart 

började lärarnas undervisning förändras igen gällande språkinlärning hos elever. En frontfigur gällande 

språkinlärning under 1980-talet var Stephen Kraschen. Enligt Norrby och Håkansson (2007) menade 

Kraschen att det var lönlöst att fokusera på att eleverna skulle lära sig grammatiken först om de skulle 

kunna kommunicera och använda den muntliga förmågan i olika sociala kontexter. Han menade att den 

enda gången eleverna fick nytta av sina grammatiska kunskaper var vid specifika grammatikprov. 

Kraschen ansåg att eleverna kommer lära sig de grammatiska reglerna successivt bara de utsätts och får 

öva på det verbala språket i olika sammanhang (Norrby & Håkansson, 2007, s. 66).  

 

Andraspråksforskaren Manfred Pienemann utvecklade en teori inom språkinlärning 1998. Denna teori 

kom att kallas för processbarhetsteorin som innebar att läraren inte fokuserade på grammatiken utan här 

fokuserades det på elevernas muntliga förmåga och hur de uttryckte sig verbalt på det nya språket. Vid 

denna typ av pedagogik belyser läraren inte elevens grammatiska fel utan läraren tittar i helhet på hur långt 

eleven har kommit gällande elevens språkliga utveckling (Norrby & Håkansson, 2007, s. 67, 82). 
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Cumminsmodell 

Jim Cummins är en ofta citerad forskare inom fältet undervisning och andraspråksinlärning. Han har 

genom forskning utstuderat en modell som visar hur sambandet mellan den kognitiva nivån och 

undervisningens kontext är avgörande för hur tvåspråkiga elever skall både kunna utveckla förståelse och 

sitt eget lärande på det nya språket, se figur 2, s. 13 (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 208-212).  

 

 

 

Figur 2, Cummins modell (Axelsson, Rosander, Sellgren, 2005 s. 209). 

 

Kontextuell undervisning 

Den kontextuella undervisningen kan förklaras med att eleverna med hjälp av exempelvis interaktiva 

arbetssätt och konkretisering kan sätta in undervisningens innehåll i ett meningsfullt sammanhang. Enligt 

Cummins modell kan kontextuell undervisning exempelvis innebära att läraren anpassar undervisningens 

innehåll efter elevernas tidigare erfarenheter samt att läraren använder sig av kroppsspråk, bilder och 

konkreta material för att öka elevernas förståelse över undervisningen (Axelsson, Rosander & Sellgren, 

2005, s. 209). Att lärarna planerar undervisningen efter elevernas tidigare erfarenheter anser Cummins 

(2000) vara viktigt då eleverna tolkar ny kunskap med hjälp av deras tidigare erfarenheter (Cummins, 2000, 

s. 10-12). Att de reda på elevernas förkunskaper kan exempelvis göras genom att låta eleverna tillsammans 

med läraren "Brain storma" antingen i helklass, små grupper eller i par. Genom att få veta elevernas 

förkunskaper bidrar det med att läraren kan effektivisera undervisningen och elevernas lärande genom att 

kunna anpassa språket och innehållet i undervisningen efter elevernas individuella nivå. Detta kan 
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exempelvis ske genom att läraren använder sig av de ämnesspecifika begrepp och vardagsspråk som 

behövs för att både göra det förståeligt och utveckla elevernas språkliga kunskaper (Cummins, 2000, s. 10-

12). Fördelarna med att undervisningen utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter är enligt Cummins 

(2000): 

 

 att elevernas kognitiva engagemang ökar och att nya språkliga uttryck och begrepp blir mer meningsfulla därför att 

eleverna får tolka ny information mot bakgrund av vad eleverna redan kan 

 

 att läraren får tillfälle att lära känna sina elever bättre som individer med en unik personlig historia, vilket gör att 

läraren också kan styra undervisningen efter elevernas individuella behov och intressen 

 

 att det skapa ett sammanhang i klassrummet där elevernas kulturella kunskaper kommer till uttryck, delas och 

bekräftas, och att eleverna på så sätt motiveras till att investera mer helhjärtat av sig själva i inlärningsprocessen 

     (Cummins, 2000, s. 12) 

 

 

Ytterligare en faktor som likaså kan ge ett kontextuellt stöd i undervisningen är enligt Axelsson, Rosander 

och Sellgren (2005) de möjligheter eleverna får att integreras med andra genom att diskutera, ställa frågor, 

be om förtydligande (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 210).  

 

Det Axelsson, Rosander & Sellgren, (2005) anser är viktigt att tänka på gällande stöttning och kontextuell 

undervisning är att läraren inte förenklar innehållet för elever som har svenska som andraspråk utan att 

läraren istället fokuserar på att ge rätt stöd för att eleverna skall kunna klara av att färdigställa uppgiften. 

Det som är betydelsefullt att begrunda är att stöd och en rimlig förväntan på lärandet hos en elev skiljer 

sig från dag till dag. Detta resulterar i att elevernas behov och stöttning förändras med tiden (Axelsson, 

Rosander & Sellgren, 2005, s. 210).  

Kognitiva nivån 

Den kognitiva nivån kan beskrivas med hur stor tankemässig insats eleverna bör göra för att kunna skapa 

förståelse och klara av de uppgifter de ställs för i undervisningen (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 

208). Att ställa elever inför kognitivt utmanande uppgifter är väsentligt om eleverna skall kunna utveckla 

sina språkliga kunskaper. Cummins (2000) anser att elever som får analysera, dra slutsatser och 

sammanfatta lär sig mer då en större del av elevernas hjärnhalvor är delaktiga i inlärningsprocessen 

(Cummins, 2000, s. 12). Därmed påpekar Cummins (2000) att kognitiva processer på låg nivå som 

memorering och färdighetsträning inte är att föredra vid utveckling av språkliga kunskaper hos eleven 

(Cummins, 2000, s. 13).  
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Sammanfattningsvis kan det ses att kognitiv nivå och kontextuell undervisning är två viktiga aspekter att 

reflektera över när en lärare som undervisar elever som har svenska som andraspråk skall planera sin 

undervisning. I Cummins modell kan det ses att ju högre kognitivt utmanande uppgifter eleverna utsätts 

för desto mer kontextuellt beroende bör undervisningen vara för att skapa de rätta förutsättningar för att 

eleverna skall kunna skapa förståelse och utveckla sina språkliga färdigheter, se figur 2, s. 13 (Axelsson, 

Rosander & Sellgren, 2005, s. 209; Cummins, 2000, s. 10-11). 

Relation leder till utveckling av lärande 

Enligt Cummins (2000) räcker det inte enbart att utmana eleverna med olika kognitiva uppgifter för att 

eleverna skall utveckla sina språkliga kunskaper, utan läraren innehar även en viktig roll med att skapa en 

relation till sina elever för att de skall känna en acceptans hos lärare och övriga klasskamrater. När 

tvåspråkiga elever känner en tillhörighet och en acceptans av medlemmarna i den nya kulturen är det 

lättare för dem att bli engagerade och motiverade av det som skall övas och läras in (Cummins, 2000, s. 

12-13). När läraren skapar en bra relation till elever som har svenska som andraspråk generar det i att den: 

 ger eleverna goda möjligheter att hantera språk och begrepp som är meningsfulla och viktiga 

 ger eleverna goda möjligheter att fördjupa medvetenheten hur deras språk fungerar och om samband mellan de 

språkbruk och maktförhållanden som påverkar deras liv (t.ex. genom reklam, politiska bud etc.) 

 ger eleverna god möjligheter att använda sina språk på effektiva sätt för att få kontakt med andra människor 

och påverka sin verklighet 

     (Cummins, 2000, s. 14) 

Elever bör utsättas för det nya språket 

För att utveckla språkliga kunskaper på det nya språket behöver elever som har svenska som andraspråk 

utsättas för det nya språket. Detta kan ske genom att exempelvis lyssna eller uttrycka sig verbalt i muntliga 

konversationer. För att ha möjlighet till att kunna uttrycka sig verbalt bör eleverna enligt Cummins (2000) 

bygga upp ett ordförråd, samt skapa förståelse över orden och begreppen (Cummins, 2000, s. 14-15). Men 

det räcker inte att enbart lära sig ord och dess betydelse eleverna bör även enligt Cummins (2000) få 

möjlighet till att kunna använda sig av språket i olika kontexter. Detta kan eleverna endast få möjlighet till 

genom att läraren planerar och ger eleverna rika möjligheter att få delta i många olika muntliga 

konversationer i undervisningen (Cummins, 2000, s. 13-15).  

 

Språkutvecklande undervisning 

I Kayas bok (2016) beskriver hon hur en språkutvecklande undervisning påverkar och utvecklar de 

nyanlända elever som kommer till Sverige. Hennes riktlinjer baseras på beprövad erfarenhet och det hon 

skriver fram är att lärare som undervisar elever som har svenska som andraspråk bör använda sig av 

språkutvecklande undervisning för att kunna utveckla elevernas muntliga förmåga. Språkutvecklande 
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undervisning kännetecknas enligt Kaya (2016) av ett eleverna känner en meningsfullhet med 

undervisningen, att läraren har höga förväntningar på eleverna, att undervisningen består av kognitivt 

utmanande uppgifter, samt att undervisningen tar hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och har en 

tillåtande miljö där misstag välkomnas (Kaya, 2016, s. 52). Därmed bör språkutvecklande undervisningar 

enligt Kaya (2016) innehålla:  

 

 undervisning som utgår från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper  

 strukturerad undervisning som kännetecknas av meningsfullhet, höga förväntningar, kognitivt utmanande 

uppgifter, samt ett tillåtande klimat  

 undervisning som erbjuder eleverna rik stöttning utifrån elevernas förutsättningar och behov 

 att elevernas modersmål används som resurs i undervisningen och i lärandet 

 att eleverna i undervisningen ges stort talutrymme samt många och varierande möjligheter till interaktion, i helklass 

och mindre grupper 

 att eleverna får utveckla språk - och ämneskunskaper parallellt.  

 (Kaya, 2016, s. 33) 

 

Språkutvecklande arbetssätt  

Som vi tidigare har nämnt är språket ett viktigt hjälpmedel för att utveckla elevens lärande i alla ämnen. 

Det är med språket som vi människor kommunicerar och framkallar en djupare förståelse över det som 

skall läras in. Det är genom verbala uttrycksformer som eleven kan visa sina uppnådda kunskaper genom 

att exempelvis samtala, diskutera och förklara. Likaså är det med hjälp av talets förmåga som eleven kan 

visa om den behöver mer stöttning i vissa aspekter av lärandet (Skolverket, 2014, s. 2). Därav är det viktigt 

att eleverna får möjlighet att utveckla sin muntliga förmåga med hjälp av språkutvecklande arbetssätt i 

undervisningen. Här nedan kommer vi att belysa några arbetssätt och vad de tillför elever som har svenska 

som andraspråk. 

Det monologiska och dialogiska klassrummen / individuellt och diskussions baserad 

undervisning 

Det monologiska klassrummet sammankopplas till det behavioristiska perspektivet, vilket karaktäriseras av 

en envägskommunikation där läraren föreläser sin kunskap till eleverna. Monologiska klassrum fokuserar 

på att förmedla, återge och mäta den kunskap som läraren förväntar sig att eleven skall kunna. Vid denna 

typ av interaktion anses eleverna vara tomma kärl som läraren skall fylla med kunskap. Denna kunskap 

knyts inte an till elevernas tidigare erfarenhet utan här utgår läraren från sina egna erfarenheter, vilket kan 
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försvåra förståelsen och utveckling hos eleverna som har svenska som andraspråk (Dysthe, 1996, s. 222-

223).  

 

Det dialogiska klassrummet har sin förankring i det sociokulturella perspektivet där samtal och dialoger i 

samspel med andra utvecklar kunskap och förståelse. I det dialogiska klassrummet hörs både lärarens och 

elevernas röster och undervisningen grundar sig på elevernas tidigare erfarenheter. Denna typ av 

pedagogisk undervisning bidrar till att klassrummet blir flerstämmigt, det vill säga att elever tillsammans 

med läraren skapar tillfällen där de tillsammans samtalar, diskuterar och reflektera över kunskaper och 

tillsammans skapar en djupare förståelse (Dysthe, 1996, s. 222-223, 226). Detta arbetssätt är enligt 

Gibbons (2012) att föredra vid utveckling av den muntliga förmågan hos tvåspråkiga elever (Gibbons, 

2012, s. 47-51).  

Par och Grupparbeten 

Enligt Gibbons (2012) och Hattie (2012) har det visat sig att det är viktigt att läraren ger eleverna 

möjlighet att arbete i grupp då detta är bra sätt att utveckla den muntliga förmågan hos elever som har 

svenska som andraspråk. Fördelen med grupparbeten är att eleverna får både höra det nya språket talas av 

andra än läraren, samt att de i gruppen får träna på att verbalt kommunicera med varandra på det nya 

språket. När elever arbetar i grupper övar de på att förklara för varandra på deras egna språkliga nivå, 

vilket gör att förståelsen underlättar (Gibbons, 2012, s. 52; Hattie, 2012, s. 135, 313). Likaså kommer 

eleverna kunna uttrycka den information de arbetar med på en mängd olika sätt som exempelvis genom 

att ställa frågor, utbyta idéer och lösa problem tillsammans. Detta resulterar i att eleverna även övar på att 

formulera och korrigera uttalen i rätt kontext (Gibbons, 2012, s. 51-52). 

 

Det som också är en fördel med grupparbeten om det finns fler elever med samma modersmål är att de 

först kan få diskutera innehållet på deras modersmål innan de skall kommunicera på det nya språket. Detta 

tillvägagångssätt hjälper eleverna att förstå och praktisera det nya språket med hjälp av det redan befintliga 

modersmålet, samt att detta bidrar till att elevernas motivation och engagemang ökar då det både skapar 

en trygghet och en större förståelse över det som skall läras in (Gibbons, 2012, s. 60; Kaya, 2016, s. 62-63).  

 

Ytterligare en fördel med grupparbeten är att eleverna oftast känner ett större ansvar till att vara med och 

bidra till gruppen jämfört med individuellt arbete. Det kan även underlätta för elever att få sitta i mindre 

grupper och prata på det nya språket jämfört med att prata inför helklass (Gibbons, 2012, s. 52). Vid 

grupparbeten är det viktigt att läraren berättar och klargör målet för eleverna innan arbetet sätts igång 

genom att tydliggöra för eleverna vilka förväntningar och resultat hen förväntar sig av eleverna. Denna 

tydlighet ökar utvecklingen av lärandet och den muntliga förmågan hos eleverna (Gibbons, 2012, s. 57, 

60). Det läraren bör tänka på är att ge eleverna tid till att slutföra sina grupparbeten. Oftast tar det längre 
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tid för elever med svenska som andraspråk att kunna sätta sig in arbetet med att exempelvis leta reda på 

information, formulera svar och förbereda eventuella muntliga framträdande (Gibbons, 2012, s. 62). 

EPA-metoden 

EPA- metoden är ett arbetssätt som är språkutvecklande för eleverna enlig Kaya (2016). EPA står för 

Enskilt - Par - Alla. Detta arbetssätt går ut på att eleverna får tänka och fundera själva en stund på det 

läraren exempelvis har tillgivit eleverna. Detta brukar vara i några få minuter. Sedan får de diskutera ämnet 

med axelkamraten som sitter bredvid en liten stund. Sedan avslutas detta med att hela klassen samtalar och 

diskuterar det läraren från början hade delat med sig till eleverna. Enligt Kaya (2016) är det bra om 

eleverna med samma modersmål får diskutera det på det aktuella modersmålet innan de ska uttrycka sig på 

det svenska språket. När läraren låter eleverna diskutera det på modersmålet höjs diskussionens innehåll. 

Detta bidrar till att elevernas utveckling av förståelse och den muntliga förmågan ökar (Kaya, 2016, s. 

168).  

 

I do- we do- you do - metoden 

Detta arbetssätt kan en lärare använda sig av i undervisningen för att hjälpa eleverna att utveckla den 

muntliga förmågan. Enligt Kaya (2016) är " I do - we do - you do" - metoden bra att använda när läraren 

undervisar elever som har svenska som andraspråk (Kaya, 2016, s. 58-59). Denna metod innebär att man 

successivt med stöd ifrån exempelvis läraren utvecklar lärandet av den muntliga förmågan hos eleverna. 

Metoden börjar med att det är läraren eller en elev som instruerar och förklarar vad det är eleverna skall 

göra. Sedan upprepar de detta tillsammans innan det avslutas med att eleverna själva får försöka göra 

samma sak igen antingen individuellt eller i par (Kaya, 2016, s. 58-59).  

 

Strategier 

När vi har fördjupat oss i tidigare forskning angående begreppet strategier har vi fått kännedom om hur 

begreppet strategier definieras olika av forskarna. Här nedan kommer vi att redogöra både Nygrens (2009) 

och Lindebergs (2013) tolkning av begreppet strategier.  

 

Enligt Nygren (2009) använder lärarna sig av olika strategier för att hjälpa eleverna att uppnå målet med 

lektionens innehåll. Enligt Nygren (2009) så påverkas lärarnas val av strategier av de didaktiska frågorna: 

vad, hur och varför. Därmed anser Nygren (2009) att strategier är allt ifrån att planera undervisningens 

innehåll, hur innehållet skall bearbetas av eleverna till en handling en lärare kan ta till för att snabbt 

korrigera något som fallerade i undervisningen. Dessa strategier anser Nygren (2009) grundar sig på 

lärarnas tidigare erfarenheter och intressen och kan både vara teoretiska som praktiska erfarenheter. 
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Strategierna behöver inte knytas till tidigare erfarenheter inom skolan utan de kan även grundas på andra 

erfarenheter som till exempel från deras barndom (Nygren, 2009, s. 91-93).  

 

I Lindebergs (2013) examensarbete beskriver hon att undervisningsstrategier exempelvis kan vara 

didaktiska, pedagogiska och kognitiva metoder, arbetssätt, tankeväckande inslag och andra flexibla 

lösningar som läraren tillämpar för att hjälpa eleverna att nå målet med undervisningen (Lindeberg, 2013, 

s. 4-5). Enligt Lindeberg (2013) leder undervisningsstrategier exempelvis till förståelse samt förmågan att 

koppla ihop samband (Lindeberg, 2013, s. 4). I Lindebergs (2013) examensarbete delas 

undervisningsstrategierna upp i två olika kategorier baserat på Håkansson och Sundbergs (2013) bok 

utmärkt undervisning, Hatties (2013) bok Synligt lärande, Persson och Perssons bok (2012) Inkludering och 

måluppfyllelse samt Göransson och Nilholms (2013) bok Inkluderande undervisning. Dessa två kategorier av 

strategier kallas för de kvalitativa- och inkluderande strategierna. De kvalitativa strategierna hjälper 

undervisningen att bli meningsfull och målinriktad för eleverna, samtidigt som de inkluderande 

strategierna hjälper eleverna att utveckla sitt lärande då deras motivation till lärande ökar när de känner en 

samhörighet och bekräftelse av både sin lärare och klasskamrater (Lindeberg 2013, s. 5-7). 

 

De kvalitativa strategierna är enligt Lindeberg (2013):  

 Välorganiserad och tydlig målformulering 

 Tydligt lärarstöd 

 Elevanpassat lektionsinnehåll 

 Formativ bedömning 

 Socialt samspel mellan alla aktörer i klassrummet 

 

De inkluderande strategierna är: 

 Anpassa undervisningen till elevernas individuella behov 

 Tydlig struktur och klarhet på lektionerna, struktur som eleverna känner igen, 

gemensamma genomgångar och samlingar 

 Auktoritativ pedagogiskt ledarskap som präglas av värme och stöd i klassrummet 

 Samtal med eleverna utanför lektionerna 

    (Lindeberg, 2013, s. 5-7) 

 

Strategier som läraren tillämpar i undervisningen vid utveckling av den muntliga 

förmågan  

Begreppet strategi i vår studie definieras med vilka tillvägagångssätt/handlingar läraren använder sig av för 

att hjälpa eleverna med att nå målet med uppgiften/lektionen. Enligt Lindeberg (2013) används 
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undervisningsstrategier för att hjälpa eleverna att nå undervisningens mål, samt för att skapa förståelse 

över det som utvecklas (Lindeberg, 2013, s. 4-5). Enligt Lindeberg (2013) kan läraren använda sig av både 

kvalitativa och inkluderande strategier för att hjälpa eleverna att uppnå målet med undervisningen 

(Lindeberg, 2013, s. 5-7). (En närmare förklaring till detta finner ni under syftet på s. 7). Här nedan 

kommer vi redogöra några strategier som en lärare kan tillämpa i sin undervisning i syfte med att hjälpa 

eleverna att nå undervisningens mål. 

Lärarstödd undervisning 

Enligt Lindeberg (2013) är en lärarstödd undervisning en inkluderande strategi som en lärare kan tillämpa 

för att hjälpa eleverna att nå det utsatta målet med undervisningen/uppgiften genom att anpassa 

undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar (Lindeberg, 2013, s. 7-8). För att elever med 

svenska som andraspråk skall lyckas utveckla den muntliga förmågan är det viktigt att dessa elever får stöd 

av sin lärare vid undervisningen som sker i skolan. En lärarstödd undervisning kan enligt Kaya (2016) 

beskrivas med att läraren i klassrummet ger det stöd eleverna behöver för att kunna klara av de uppgifter 

som undervisningen kräver (Kaya, 2016, s. 58). Det som är viktigt med denna stöttning enligt Gibbons 

(2012) är att den leder till att eleverna utvecklar nya färdigheter, begrepp och förståelse, samt att stöttning 

är temporär tills eleverna klarar av att fullfölja liknande uppgifter på egen hand (Gibbons, 2012, s. 39). 

Omformulering är också ett stöd i undervisningen 

Denna strategi som en lärare kan tillämpa vid utveckling av elevernas språkliga kunskaper kan enligt 

Lindeberg (2013) kopplas till en inkluderande strategi som lärarna tillämpar för att skapa en tydlighet och 

förståelse hos eleverna (Lindeberg, 2013, s. 7-8). När en lärare undervisar elever med svenska som 

andraspråk kan denne stötta sina elever med att exempelvis förtydliga och formulera om vissa moment 

och instruktioner just för att eleverna skall förstå och få en chans att kunna nå undervisningens mål. Vid 

denna stöttning koncentreras det exempelvis på att förtydliga de språkliga aspekterna som ord och 

meningar för att göra det förståeligt hos mottagaren (Hajer & Meestringa, 2010, s. 53).  

Få tid till att uttrycka sig 

Att ge elever som har svenska som andraspråk mer tid till att svara och formulera sig är en strategi som en 

lärare kan tillämpa i sin undervisning. Denna strategi kan enligt Lindeberg (2013) beskrivas som en 

inkluderande strategi då läraren anpassar undervisningen efter elevernas individuella behov (Lindeberg, 

2013, s. 7-8). När läraren accepterar att förlänga elevernas betänketid vid frågeställningar så ökar elevernas 

utveckling av den muntliga förmågan ansenligt enligt Hajer och Meestringa (2010). Vid en förlängd 

svarstid så ökar exempelvis elevernas längd på svaren samt att elevernas svar blir mer korrekta (Hajer & 

Meestringa, 2010, s. 90-91).  
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Konkret material 

För att ytterligare kunna stötta sina elever gällande utveckling av den muntliga förmågan är det bra om 

lärarna använder sig av en strategi som innebär att läraren tillämpar konkret material som exempelvis 

modelltexter, formuleringsmallar, expertordlistor och stödkort med bilder i sin undervisning, just för att 

öka elevernas förståelse över undervisningen och dess innehåll (Kaya, 2016, s. 58). Enligt Kaya (2016) är 

det extra viktigt att läraren använder sig av konkret material för att de elever som inte har befäst det 

verbala språket skall ha en möjlighet att förstå och därmed kunna klara av målet med undervisningen 

(Kaya, 2016, s. 168). Enligt Hwang och Nilsson (2011) är det bra att använda sig av konkret material då 

detta aktiverar flera sinnen hos eleverna, vilket medför att eleverna lättare kan minnas och skapa förståelse 

över det som skall läras in (Hwang & Nilsson, 2011, s. 262). Enligt Lindebergs (2013) tolkning av olika 

strategier kan denna strategi kopplas till den inkluderande strategin då läraren med hjälp av konkret 

material anpassar undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar och behov (Lindeberg, 2013, 

s. 7-8). 

Instruktioner 

Instruktioner är något som eleverna ofta möter varje dag i sin undervisning i skolan. Denna typ av strategi 

som en lärare använder sig av för att förtydliga och ge undervisningen en struktur kan enligt Lindeberg 

(2013) klassas som en inkluderande strategi (Lindeberg, 2013, s. 7-8). Enligt Kaya (2016) är instruktioner i 

undervisningen viktiga för att elever skall förstå och komma igång att arbeta med de uppgifter läraren 

tillförse eleverna med (Kaya, 2016, s. 168). Gällande elever med svenska som andraspråk är det viktig att 

läraren är övertydlig vid instruktioner då detta påverkar elevernas engagemang och förståelse över det som 

skall göras. Ju tydligare och mer konkreta instruktionerna är desto lättare blir det för eleverna att minnas 

och komma igång med sitt arbete. Att ge instruktioner kan ske på många olika sätt, men vanligtvis så sker 

det muntligt. Vid arbete med elever som har svenska som andraspråk är det viktigt att läraren använder sig 

av ett verbaltspråk så att eleverna får öva på att höra det verbala språket och dess uttal. Men det är också 

viktigt är att läraren även skriver instruktionerna på tavlan, samt att denne även använder sig av både 

bilder och siffror just för att förtydliga innehållet och ordningen för eleverna som har svenska som 

andraspråk (Kaya, 2016, s. 168).  

Tillåtande klassrumsmiljö 

Att skapa ett tryggt klassrum är en viktig aspekt vid utveckling av den muntliga förmågan hos elever som 

har svenska som andraspråk. Enligt Kaya (2016) är det viktigt att läraren tillsammans med eleverna skapar 

en tillåtande miljö i klassrummet där eleverna känner sig trygga med att kunna uttrycka sig utan att behöva 

vara rädd att någon skall skratta eller göra sig lustig över deras uttal (Kaya, 2016, s. 63). Att skapa en trygg 

miljö i klassrummet innebär att alla individer i klassen respekterar varandra och värdesätter varandras 

olikheter (Kaya, 2016, s. 63). Denna typ av strategi som en lärare medvetet kan tillämpa och arbeta för kan 

enligt Lindebergs (2013) tolkning klassas som en inkluderande strategi då läraren med ett pedagogiskt 
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ledarskap visar och handleder eleverna att visa respekt och värme mot varandra i klassrummet (Lindeberg, 

2013, s. 7-8). 

 

För att skapa en tillåtande miljö krävs det att läraren innehar ett tydligt ledarskap, skapar en god relation 

mellan läraren och eleverna samt att eleverna tillsammans med läraren får öva på att visa hänsyn och 

respekt för varandra i olika situationer och sammanhang i klassrummet (Kaya, 2016, s. 63; Taube 2007, s. 

111). Att arbeta med att lära eleverna att visa respekt för varandra är enligt Kaya (2016) extra viktigt vid 

undervisning av elever som har svenska som andraspråk då dessa elever kan ha olika kulturella bakgrunder 

som kan påverka elevernas beteende, acceptans och respekt av varandra (Kaya, 2016, s. 63). Människor 

inom en och samma kultur delar oftast både ståndpunkter och förväntningar gemensamt, men mellan 

olika kulturer kan detta skilja sig åt markant. Därav är det enligt Gibbons (2012) viktigt att läraren har 

vetskap om elevernas bakgrund just för att kunna maximera elevernas lärande om förståelse, respekt och 

acceptans av varandra (Gibbons, 2012, s. 28).  

Tankemässiga utmaningar 

Att få eleverna att bli motiverade och engagerade över sitt eget lärande och utveckling av den muntliga 

förmågan är det enligt Cummins (2000) viktigt att eleverna ställs inför kognitivt utmanande uppgifter i 

undervisningen (Cummins, 2000, s. 9-10). Denna strategi kan med Lindebergs (2013) definition av 

strategier klassas som en kvalitativ strategi då läraren stöttar och medvetet planerar en elevanpassad 

undervisning som för eleverna känns meningsfull (Lindeberg, 2013, s. 5-7).  

 

Tankemässiga utmaningar kan enligt Mariani (1997) förklaras med att utmana elevernas lärande till nästa 

steg i deras utvecklingszon. Detta innebär att läraren utmanar eleverna att ta ett steg utanför deras 

trygghetszon där de kan utsättas för eventuella "risker" och handla fel (Mariani, 1997, s. 3). För att få 

eleverna att våga ta steget utanför sin trygghetszon är det viktigt enligt Mariani (1997) att läraren tar 

hänsyn till elevernas intresse vid planering av undervisning. Att planera undervisningen efter elevernas 

intresse skapar både en vilja och motivation hos eleverna till att vara delaktiga i undervisningen (Mariani, 

1997, s. 3-4). Därmed är det viktigt att lärarna bygger undervisningen på elevernas erfarenheter och 

kunskaper inom den så kallade proximala utvecklingszonen för att eleverna skall känna att de tillsammans 

med stöttning från läraren kan utföra uppgiften (Mariani, 1997, s. 4). 

 

Enligt Kaya (2016) är det lätt att lärarna förenklar sitt språk i undervisningen just för att elever med 

svenska som andraspråk skall förstå det som talas och skall läras in. Det kan exempelvis vara att läraren tar 

bort svåra ämnesspecifika ord, samt förenklar uppgifter och texter i tron på att detta skall hjälpa eleverna i 

sin språkliga utveckling. Faktum är att det inte hjälper elever som har svenska som andraspråk med sin 

språkliga utveckling gällande den muntliga förmågan. Istället bör läraren enligt Kaya (2016) behålla 

skolspråket men göra parallella förklaringar med vardagsspråket (Kaya, 2016, s. 52, 59-60). 
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Teoretiska utgångspunkter 

De vanligaste lärandeteorierna som eleverna möter i de svenska klassrummen är det behavioristiska, 

kognitiva, pragmatiska och det sociokulturella perspektivet. Enligt Skolverket (2012) så främjas elevernas 

utveckling av den muntliga förmågan bäst genom att låta eleverna praktisera det verbala språket genom 

exempelvis olika samtal och diskussioner i klassrummen (Skolverket, 2012, s. 8). Det medför att lärarens 

undervisning bör influeras av det sociokulturella lärandeperspektivet om eleverna skall ges goda 

möjligheter till att utveckla den muntliga förmågan. Det resulterar i att det är genom de behavioristiska, 

kognitiva, pragmatiska och det sociokulturella lärandeperspektivet vi kommer ha som utgångspunkter när 

vi analyserar våra svar och frågeställningar i denna studie.  

Behavioristisk lärandeteori 

Under 1950 och 1960-talet blev behaviorismen som Skinner företrädde en dominerande inlärningsteori 

som fick ett stort inflytande på skola och utbildning (Abrahamsson, 2009, s. 30-31). Inom det 

behavioristiska lärandeperspektivet står människors beteende i fokus. Skinner ansåg att elevernas olika 

beteende påverkades av olika responser. Vid operant betingning har eleverna lärt sig att ett visst beteende 

skapar en viss respons. Är responsen av god karaktär tenderar eleven att utföra samma beteende för att 

uppnå den positiva responsen (Hwang & Philips, 2011, s. 42). Därmed är belöning och olika 

belöningssystem en viktig aspekt i detta perspektiv. Genom att vi belönar våra elever vid ett bra utfört 

arbete i undervisningen är det en stor chans att eleverna fortsätter att eftersträva detta beteende då det 

skapar en lyckokänsla och en tillfredställelse. Denna typ av belöning kallas för positiv förstärkning (Hwang 

& Philips, 2011, s. 43).  

Behavioristisk lärandeteori och undervisning 

Inom behaviorismen anses det att eleven är passiv och styrd av sin omgivning (Hwang & Nilsson, 2011, s. 

39). Eleven ses som ett tomt kärl som skall fyllas med kunskap ifrån läraren. Det medför att läraren i detta 

perspektiv intar en aktiv roll i klassrummet där denne planerar, förmedlar och kontrollerar vad eleverna 

skall och har lärt sig under undervisningen (Berg, 2011, s. 50, 77). Undervisningen i detta perspektiv 

fokuserar på att förmedla kunskap från läraren genom föreläsningsliknande situationer, vilket leder till att 

särdragen i dessa klassrum oftast har en envägskommunikation där läraren förmedlar och fyller elever med 

kunskap (Dysthe, 1996, s. 46). Denna envägskommunikation kan även kallas för det monologiska 

klassrummet (Berg, 2011, s. 53; Dysthe, 1996, s. 222-223). Då det sällan förkommer diskussioner och 

samtal mellan lärare och elever i detta perspektiv är det vanligt att läraren använder sig av slutna frågor 

som oftast kräver ett ord till svar. Dessa frågor anses som kontrollfrågor då läraren är ute efter ett specifikt 

svar just för att kontrollera om eleven har anskaffat den kunskap som läraren söker svar på (Berg, 2011, s. 

53; Dysthe, 1996, s. 58, 222-223). Då eleverna anses som tomma kärl som skall fyllas med kunskap så 
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baserar undervisningarna och förmedling av kunskap på lärarnas tidigare erfarenheter, vilket kan resultera i 

att eleverna med svenska som andraspråk får svårigheter med att knyta an och förstå det som skall läras in 

(Dysthe, 1996, s. 223). I detta perspektiv har alla elever oavsett bakgrund och erfarenheter samma 

möjlighet att utveckla sitt lärande till samma nivå, då perspektivets centrala aspekter är att eleven kopierar 

in den nya kunskapen till dess egna tankar och minne ifrån läraren, utan att väva samman det med tidigare 

erfarenheter (Säljö, 2014, s. 262-263).  

 

I detta perspektiv är det som sagt var vanligt att eleverna memorerar in kunskapen utan att reflektera över 

innehållet. Detta resulterar i att detta perspektiv fokuserar mer på kvantitet istället för kvalitet gällande 

undervisning och kunskap och därmed är den så kallade färdighetsträningen väldigt vanligt inom detta 

perspektiv (Berg, 2011, s. 77, 195).  

 

Ytterligare något som är centralt gällande detta perspektiv och undervisning är att läraren oftast fokuserar 

på elevernas brister och gärna påpekar och belyser detta genom att genast rätta eleverna så att det inte skall 

upprepas igen. Detta kan enligt Berg (2011) få en negativ inverkan på elevernas självkänsla och motivation 

till deras utveckling av lärandet (Berg, 2011, s. 98). 

Kognitiv lärandeteori 

Den kognitiva lärandeteorins grundare Piaget ansåg att barn i samma åldrar tänkte och utvecklades 

likadant. Därav menade han att barnens utveckling skedde i olika stadier som eleverna var tvungna att 

passera i rätt turordning för att kunna utveckla lärandet (Hwang & Nilsson, 2011, s. 62-63). Dessa stadier 

är åldersrelaterade och representerar barnets tänkande och kan därmed ses som en trappa där varje steg 

bygger på det föregående steget. Vid varje stadium skiljer sig elevernas tänkande åt och därmed bör 

undervisning anpassas till det stadium eleverna befinner sig i för att denne skall kunna gå vidare i sin 

individuella utveckling (Hwang & Nilsson, 2011, s. 62-63; Säljö, 2014, s. 283-284). Att Piaget ansåg att 

barnen var tvungna att gå dessa stadier i turordning berodde på att han ansåg att barnen anpassade den 

nya informationen med sina tidigare erfarenheter, vilket även kan kallas för assimilation (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 64) Ackommodation som likaså är ett centralt begrepp i detta perspektiv innebär att 

barnen förändrar sina tidigare kunskaper med hjälp av både den nya informationen och erfarenheterna 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 64). Om barnen befinner sig i ett stadium som inte angränsar till deras tidigare 

stadium uppstår det en förvirring hos barnet då de inte kan sammankoppla den nya informationen med 

deras gamla erfarenheter (Hwang & Nilsson, 2011, s. 64). Därmed om eleven har svårigheter med att 

förstå det som skall läras in för stunden befinner sig barnets mognad vid ett annat stadium och behöver 

därmed inväntas innan eleven kan befästa ny kunskap (Säljö, 2014, s. 284). 
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Kognitiv lärandeteori och undervisning 

Inom den kognitiva lärandeteorin ses läraren som en inspirationskälla och eleven som en aktiv 

kunskapssökare. Här är det eleven själv som söker efter kunskap genom att vara engagerad, driven och 

aktivt ta ansvar över sin egen inlärning (Berg, 2011, s. 50). Undervisningen i detta perspektiv strävar mot 

att läraren skall erbjuda olika arbetssätt och material som både är självstyrda individuella aktiviteter, samt 

grupparbeten där eleverna tillsammans utvecklar kunskaper. Lärarna skall i detta perspektiv endast finnas 

med i bakgrunden och stötta eleverna vid behov, då detta perspektiv anser att ingrepp från vuxna kan 

hämma elevernas naturliga utveckling (Säljö, 2014, s. 283-284). Undervisningen är inte lika styrd av 

läromedel som vid det behavioristiska perspektivet, utan här skapas läromedlen efter elevernas 

utvecklingsstadier, intresse och erfarenheter (Berg, 2011, s. 51, 198). Gällande elevernas utveckling av 

lärandet samspelar det med hjälp av elevens tidigare erfarenheter, vilket kan förklaras med att eleverna 

behöver inneha specifika erfarenheter för att kunna utveckla och lära sig det som skall läras in (Berg, 2011, 

s. 50). Gällande undervisningens struktur i detta perspektiv blir den något mer interaktionsbaserad än vid 

det behavioristiska då elevernas röster får en större plats i klassrummen (Berg, 2011, s. 200).  

Sociokulturell lärandeteori 

Lev Vygotskij grundade den sociokulturella lärandeteorin med synsättet att kunskapsprocessen är en 

mediering där människan exempelvis använder sig av ett verbalt språk för att kunna agera och skapa 

förståelse om vår omvärld (Säljö, 2014, s. 298; Vygotskij, 1999, s. 7). Därmed är det sociokulturella 

lärandeperspektivets grundtanke att kunskap och förståelse utvecklas genom att tänka och resonera högt 

tillsammans i olika kontexter. Således är den muntliga kommunikationen central i detta perspektiv (Säljö, 

2014, s. 301).  

 

Enligt Vygotskij kan eleverna befinna sig i två olika utvecklingszoner gällande elevernas utveckling av 

lärandet. Dessa två utvecklingszoner kallade han för den aktuella utvecklingszonen och den proximala 

utvecklingszonen. I den aktuella utvecklingszonen kan eleverna prestera uppgifter och utmaningar på egen 

hand utan stöd ifrån läraren eller en bättre lärd person (Säljö, 2014, s. 305-306, Vygotskij, 1999, s. 329-

334). Eleverna som däremot ligger i den proximala utvecklingszonen utsätts för mer utmanande uppgifter 

och behöver därmed stöd ifrån läraren för att kunna slutföra uppgifter och utmaningar i undervisningen. 

Den proximala utvecklingszonen kan därmed förklaras med att det är en zon som ligger strax ovanför 

elevernas förståelse och kunnande, men med handledning och stöttning av en bättre lärd person kan 

eleverna vinna en djupare kunskap och förståelse (Säljö, 2014, s. 305-306 ; Vygotskij, 1999, s. 331). 

 

För att kunna möta elevernas olika förutsättningar och behov, samt lyfta dem till deras individuella 

proximala utveckling bör läraren vid denna teori använda sig av scaffolding. Scaffolding kan förklaras med 

de sätt läraren stöttar och handleder sina elever i sin undervisning. Detta kan exempelvis utspela sig med 

att läraren använder sig av olika typer av frågor och konkret material i undervisningen just för att öka 
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elevernas förståelse över det som skall läras in (Höjnes, 2000, s. 67-85). Inledningsvis när elever skall 

utveckla sitt lärande behöver det mycket stöd av läraren för att sedan successivt minska stödet tills eleven 

själv utan handledning bemästrar färdigheten i fråga (Säljö, 2014, s. 305-306). Det man bör tänka på är att 

denna scaffolding är både temporär och individuell och därmed kan stöttningen se olika ut beroende på 

elever och dess tidigare erfarenheter (Gibbons, 2012, s. 39; Säljö, 2014, s. 305-306).  

Sociokulturell lärandeteori och undervisning 

Vid detta perspektiv innehar eleverna en aktiv och central roll i undervisningen där elever tillsammans 

med andra utvecklar sitt lärande. Därmed intar läraren en mer passiv roll där denne hjälper och stöttar sina 

elever i deras utveckling av lärandet (Berg, 2011, s. 186).  

 

Vid undervisning med ett sociokulturellt perspektiv i bakgrunden så fokuseras det på att en interaktion 

skall ske mellan lärare - elev eller mellan elev - elev då detta perspektiv anser att kunskap och förståelse 

skapas i samspel med andra (Säljö, 2014, s. 301). När detta sker skapas det ett flerstämmigt klassrum där 

både lärarens och elevernas röster hörs genom exempelvis olika diskussioner och samtal i både helklass, 

par, individuellt och i grupper (Berg, 2011, s. 207). Därav är olika typer av grupparbeten och 

diskussionsbaserad undervisning vanligt förekommande i detta lärandeperspektiv. 

 

Inom detta lärandeperspektiv finns det ett synsätt som visar att den nya kunskapen som eleverna möter 

omkonstrueras hos varje elev då den nyförvärvade kunskapen påverkas och vävs samman med elevernas 

tidigare erfarenheter. Detta resulterar i att kunskapsutvecklingen kan ske på olika sätt och nivåer, beroende 

på vilka tidigare erfarenheter eleven har och därav bör undervisningen anpassas efter alla elevers behov 

och förutsättningar (Dysthe, 1996, s. 46). 

Språk av första och andra ordningen 

Enligt Vygotskij via Höjnes (2000) så kan språket delas upp i två delar det vill säga språket av första 

ordningen och språket av andra ordningen. Med språket av första ordningen menar Vygotskij att det är ett 

språk som människan förstår och kan bemästra. Språk av första ordningen kan exempelvis vara ordbilder 

som eleverna kan tolka direkt utan stöd av någon annan person eller bilder (Höjnes, 2000, s. 74-75). Vid 

språket av andra ordningen menas det att människan inte har en förståelse över det begreppsinnehåll som 

kommunikationen består av. Enligt Vygotskij kommer alla nya språk ingå i språket av andra ordningen då 

eleverna inte har skapat en förståelse över begreppsinnehållet som det nya språket består av (Höjnes, 2000, 

s. 79).  

 

För att elever som har svenska som andraspråk skall förstå det nya språket behövs det ett översättningsled 

mellan språket av första ordning och språket av andra ordningen. Ett översättningsled kan enligt Höjnes 

(2000) exempelvis vara konkret material som exempelvis stödkort och bilder (Höjnes, 2000, s. 75, 83). Det 
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är vanligt att elever med svenska som andraspråk kan känna en frustration när de skall uttrycka sig på det 

svenska språket. Oftast så känner de till innebörden av begreppet på sitt modersmål, men när det skall 

uttrycka det på det svenska språket uppstår det problem då de ej har besuttit dessa begrepp och 

formuleringar i det nya språket (Höjnes, 2000, s. 80). Här är det viktigt att lärarna har god kunskap 

gällande elevernas individuella förutsättningar och hjälper eleverna med de översättningsled som behövs 

för att underlätta elevernas utveckling av den muntliga förmågan (Höjnes, 2000, s. 68-71).  

Pragmatisk lärandeteori 

Pragmatismen är en lärandeteori som förknippas med namnen William James och John Dewey. Den 

person som har haft störst inflytande gällande skola och lärande är John Dewey. Den centrala aspekten i 

detta perspektiv är hur kunskap förhåller sig och fungerar i människornas vardagsliv (Säljö, 2014, s. 288-

289). Ett känt talspråk i detta perspektiv är "Learning by doing". Med denna strof menas det att både teori 

och det praktiska integreras och går hand i hand (Säljö, 2014, s. 288-289). Därav belyser detta perspektiv 

att undervisningen i skolan skall sammankopplas med det vardagsliv eleverna lever och därmed bör 

elevernas tidigare erfarenheter knytas ihop med det stoff eleverna arbetar med i skolan (Säljö, 2014, s. 

291).  

 

Dewey påpekade att samspelet mellan skolan och samhället var viktigt då individen är en 

samhällsmedborgare som behöver utveckla sina kunskaper och färdigheter för att kunna leva ett välförsett 

och skapande liv i ett demokratiskt samhälle. Därmed är lärarens uppgift att driva en framgångsrik 

undervisning som ger eleverna de redskap de behöver för att bygga vidare på sina erfarenheter och 

fördjupa sin förståelse av omvärlden (Säljö, 2014, s. 291). 

Pragmatisk lärandeteori och undervisning 

De centrala aspekterna gällande skola och utveckling av lärandet i detta perspektiv är att det är genom 

språket och kommunikationen med andra människor som eleverna kan utveckla och fördjupa sin 

förståelse över det som skall läras in. Dewey menade att det var genom kommunikation som vi kunde 

vidga våra erfarenheter genom att analysera, ställa frågor, läsa, diskutera och argumentera med andra i 

olika sammanhang och därmed kunna förstå det samhälle vi lever i (Säljö, 2014, s. 293).  

 

Enligt Dewey så skapas kunskap och förståelse genom inquiry. Med Inquiry menas det att lärandet skapas 

när eleverna ställs emot ett problem eller en undran som kräver en lösning/svar. Kunskap skapas då 

eleverna måste undersöka och organisera information för att få klarhet om det problem/undran eleverna 

ställs emot (Säljö, 2014, s. 295-297). När eleverna undersöker ett problem/undran kan eleverna upptäcka 

att deras hypotes inte stämmer överens med verkligheten. Genom att information tas in ifrån flera 

synvinklar hjälper det eleven att fördjupa sina kunskaper och förståelse (Säljö, 2014, s. 295-297). Därmed 

präglas det pragmatiska lärandeperspektivet och undervisning med att eleverna kombinerar de teoretiska 
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kunskaperna med praktiska övningar just för att upptäcka och se sambanden emellan dem och därmed 

ökar elevernas förståelse (Säljö, 2014, s. 295-297). Skolämnet slöjd är ett resultat på en pragmatisk influens 

i skolverksamheten (Säljö, 2014, s. 288 - 289, 291). 

Utmaningar och stöttning i undervisningen 

Mariani (1997) menar i sin forskning att det finns fyra stycken olika typer av klassrumsmiljöer som 

eleverna eventuellt kan komma i kontakt med under sin utbildning i grundskolan. Dessa miljöer påverkas 

av hur lärarna planerar och utför sin undervisning. Klassrumsmiljön påverkas av vilka typer av utmanande 

uppgifter eleverna ställs inför, samt vilket stöd de får ifrån sin lärare (Mariani, 1997, s. 1-6). Här nedan 

sammanfattas dessa klassrumsmiljöer med hjälp av figur 3. 

   

 

 

Figur 3, Undervisningens och lärandets fyra zoner (fritt efter Gibbons, 2012, s. 40 och Mariani 1997, s. 4) 

 

     

I ruta 1 anpassar läraren undervisningen efter elevernas förkunskaper och ger eleverna utmanande 

uppgifter samt ett bra stöd så att eleverna har stora möjligheter att klara av uppgifterna. I ruta 2 i den så 

kallade frustrationszonen får eleverna väldigt utmanande uppgifter, men knappt något stöd ifrån läraren. 

Detta resulterar i att eleverna känner en frustration över det som skall göras då de inte klarar av att utföra 

uppgiften på egen hand utan stöd. I ruta 3 i den så kallade trygghetszonen får eleverna stöd från lärarna, 

men inga utmanande uppgifter, vilket innebär att de inte tar sig ur sin trygghetszon och kan utveckla sitt 
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lärande. I ruta 4 som kallas för uttråkningszonen får eleverna varken utmanande uppgifter eller stöd ifrån 

läraren, vilket resulterar i att eleverna känner sig uttråkade då de inte utvecklar sitt lärande. För att eleverna 

skall få möjlighet till att utveckla sitt lärande maximalt bör läraren anpassa sin undervisning efter ruta 1 

(Mariani, 1997, s. 4-6).  

 

Metod 

Under denna rubrik kommer vi att behandla studiens insamlings- och analysmetod. Vi besökte några 

skolor i två kommuner efter överenskommelse med skolornas rektorer och lärare. Under dessa besök 

intervjuade vi fem lärare i deras vardagliga situationer angående deras pedagogiska undervisningar. 

Därmed undersökte vi lärarnas individuella didaktiska val gällande arbetssätt och strategier vid utveckling 

av den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk i årskurserna F-3.  

Insamlingsmetod 

För att kunna söka svar på de forskningsfrågor som denna studie bygger på valde vi efter att ha studerat 

Trost (2005) att samla in information genom kvalitativa intervjuer där vi intervjuade aktiva lärare som 

arbetar eller har arbetat med elever med svenska som andraspråk. Att vi valde kvalitativa intervjuer 

grundas på vårt syfte med att finna lärarnas individuella didaktiska tänkande och val gällande utveckling av 

den muntliga förmågan. Enligt Trost (2005) skall en studie innehålla en kvalitativ intervju om syftet med 

studien är att ta reda på hur en person resonerar, tänker, vilka erfarenheter den har, samt hur denne 

handlar i vissa situationer (Trost, 2005, s. 14, 23).  

 

Under våra intervjuer har vi har valt att intervjua lärarna enskilt då vi anser tillsammans med Trost (2005) 

att det ger oss ett mer tillförlitligt svar än om intervjun hade skett i grupp (Trost, 2005). Vid 

gruppintervjuer är det enligt Trost (2005) lätt att personerna inte för fram vad denne egentligen vill säga på 

grund av den sociala situation som uppstår. Det är lätt att de människor som har lätt för att prata gärna tar 

över samtalet samtidigt som de mer försynta blir mer tillbakadragna och tystlåtna (Trost, 2005, s. 24-26, 

46). Det som också kan vara svårt när man intervjuar flera människor i grupp enligt Trost (2005) är att ha 

kontroll på vem som säger vad i intervjun. Att inte ha kontroll på vem som har sagt vad i intervjun kan 

påverka att studiens resultat ej får en bra trovärdighet (Trost, 2005, s. 25). Vi ansåg därmed att dessa två 

aspekter skulle ha kunna påverkat vår studies tillförlitlighet och därav intervjuade vi lärarna individuellt.  

 

Vår intervjuguide, se bilaga 1, s. 56 innehåller frågor som enligt Trost (2005) kan klassas som ostrukturerade 

frågor då dessa frågor inte har ett givet svar (Trost, 2005, s. 20). Vi valde att basera vår intervju på dessa 

ostrukturerade frågor just för att vi ville få kunskap om hur de individuella lärarna tänkte och handlade i 

sin undervisning gällande utveckling av elevernas muntliga förmåga. För att få den kunskapen krävs det 
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enligt Trost (2005) att lärarna fritt kan beskriva och förklara sin val med undervisningen vad gäller 

utveckling av den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk (Trost, 2005, s. 20). Därav 

medför det att svaren ifrån intervjuerna i denna studie troligtvis kommer att kunna skilja sig åt i vissa 

anseenden.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer då vi ansåg att även det ökade studiens trovärdighet då vi i efterhand 

kan gå tillbaka och studera materialet ifall tveksamheter skulle uppkomma. Det som vi gemensamt med 

Trost (2005) ser som en fördel med att spela in intervjun är att jag som intervjuare kan fokusera på att 

skapa en bra relation till den som skall intervjuas istället för att fokusera på att hinna få ner allt på pappret. 

Enligt Trost (2005) så är inledningen och relationen till den som skall intervjuas viktig då detta kan 

påverka resultatet av intervjun (Trost, 2005, s. 64). När intervjuaren vet att intervjun spelas in kan hen 

enligt Trost (2005) koncentrera sig på att följa med i samtalet och för stunden kunna utveckla både svar 

och frågor om oklarheter skulle uppkomma. Nackdelen dock med inspelade intervjuer enligt Trost (2005) 

är att man går miste om gester och mimik ifrån den som intervjuas (Trost, 2005, s. 54). Vi anser dock att 

vi med hjälp av både minnet och vissa anteckningar kan påminnas om personens mimik och gester då vi 

under en inspelad intervju kan koncentrera oss på att ha ständig ögonkontakt med den som intervjuas. 

 

Med valet av att enbart använda oss av kvalitativa intervjuer har vi medvetet valt bort metoder som 

observationer och enkäter. Vi anser att korta observationer i denna studie inte hade gett oss en mer 

trovärdighet med denna studie då lärarna under observation lätt kan ändra sitt arbetssätt just under den 

aktuella lektionen. Gällande enkäter ansåg vi att denna metod inte heller skulle ge oss fullständiga och 

tillförlitliga svar då vi var ute efter mer specifika svar gällande hur lärare resonerar och tänker gällande val 

av arbetssätt och strategier vid utvecklande av elevers muntliga förmåga. Vid enkätundersökning bör 

undersökningen framhäva olika frekvenser av något slag som exempelvis hur många procent av lärarna 

som använder sig av individuellt arbete i sin undervisning (Trost, 2005, s. 14, 23).  

Urval av intervjupersoner och skolor 

Vi har valt att intervjua fem lärare som alla undervisar elever som har svenska som andraspråk i 

årskurserna F-3. Vi har valt ut lärarna efter årskurserna F-3 för att kunna se hur och varför lärarna väljer 

och tillämpar arbetssätt och strategier i respektive årskurs. Vårt mål gällande intervjupersoner i studien var 

att få en lärare från varje årskurs gällande F-3 att medverka i vår undersökning. Vi anser att vi lyckades 

med detta mål då tre av våra lärare undervisade i årskurserna F, två och tre, samt att de övriga två lärarna 

undervisade i grundskolans samtliga årskurser inom F-3. Här nedan kommer en kort presentation av de 

fem lärarna som valde att delta i vår undersökning. 

 

Lärare 1 arbetar i årskurs 3. Lärare 2 arbetar i förskoleklass. Lärare 3 arbetar i årskurs 2. Lärare 4 arbetar 

i årskurserna F-3. Lärare 5 arbetar i årskurserna F-3. 
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Utförandet av intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes på eftermiddagarna efter att respektive lärare hade avslutat sin ordinarie 

undervisning. Intervjuerna genomfördes i lärarnas egna klassrum eller vid ett närliggande rum där inga 

andra människor vistades i. Vid en ytterligare förklaring var det bara den som intervjuade och läraren som 

vistades i rummet under hela intervjun. Innan intervjun började startades en mobiltelefon för att kunna 

spela in intervjun. Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter. Efter varje intervju sammanställdes svaren 

genom att den som intervjuade sammanfattade dem skriftligt på datorn. Vid den skriftliga 

sammanställningen gick studiens författare igenom det som sades på ljudfilerna för att få svaren korrekta i 

enlighet med vad läraren hade sagt. Efter varje sammanställning av en intervju skickades ljudfilen och den 

skrivna sammanfattningen till studiens författare som inte var med. Detta resulterade i att samtliga 

författare av denna studie hade tillgång till alla intervjuer och svar. När bägge författarna hade samtliga 

intervjuer och svar gjorde de en separat analys över lärarnas svar i förhållande till studiens syfte, teoretiska 

bakgrund och tidigare forskning. Sedan träffades studiens författare för att sammanställa den analys de 

gjort. På detta sätt har intervjuernas svar analyserats flera gånger vilket innebär att svaren har analyserats 

ifrån fler synvinklar och därmed kan analysen ha blivit mer effektiv än om svaren enbart hade analyserats 

en gång.  

Reliabilitet och validitet 

Med studiens reliabilitet eller tillförlitlighet menas det att mätningen i studien skall vara stabil, där 

resultatet inte har påverkats av slumpmässiga faktorer. Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att 

situationen gällande intervjun är likartad för alla deltagare i studien. Detta kan exempelvis vara att 

intervjuaren ställer frågorna på ett likadant sätt till alla deltagare i studien, samt att den valda platsen för 

intervjun är av liknande karaktär för alla deltagare (Trost, 2005, s. 111-112). Vid kvalitativa intervjuer kan 

det urskilja sig tre komponenter gällande begreppet reliabilitet. Dessa tre komponenter är enligt Trost 

(2005): 

 

1, Kongruens som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak; 

 

2, Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; 

 

3, Objektivitet har att höra med skilda intervjuares sätt att registrera - om de registrerar samma sak likadant 

så är objektiviteten hög; 

     (Trost, 2005, s. 111) 

 

Med dessa aspekter i åtanken skapades det en intervjuguide med förskrivna frågor som intervjuaren 

använde sig av just för att intervjuerna i största mån skulle bli likvärdiga, se bilaga 1, s. 56. Likaså valdes det 

att samtliga intervjuer skulle ske på en lugn och ostördplats där enbart intervjuaren och deltagaren befann 
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sig, just för att de inte skulle kunna påverkas av yttre faktorer som kunde ha effekt på deltagarens svar. 

Samtliga fem intervjuer spelades även in med hjälp av en mobiltelefon. Vid inspelning av intervjuerna hade 

författarna i studien möjlighet att lyssna och repetera intervjuernas innehåll just för att försäkra sig om att 

de hade tolkat och sammanfattat deltagarnas svar korrekt.  

 

Gällande studiens validitet eller giltighet menar Trost (2005) att det är viktigt att de insamlade uppgifterna i 

studien verkligen mäter det som skall mätas i studien, samt att resultaten och analysen i studien grundar sig 

på det insamlade materialet i studien (Trost, 2005, s. 113-114). 

Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra allmänna huvudkrav som en forskare bör anpassa och följa vid 

undersökningar som inkluderar undersökningsdeltagare. Dessa fyra allmänna huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, n.d. s. 

6).  

Informationskravet avser att forskaren skall informera deltagarna om forskningens syfte, samt att 

forskaren även skall informera deltagaren om vilka villkor som gäller för deras deltagande i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, n.d. s. 7). Detta har samtliga deltagare i denna studie informerats om 

genom det informationsbrev som skickades ut innan deras deltagande av studien, se bilaga 2, s. 59. 

Samtyckeskravet avser att forskaren skall inhämta undersökningsdeltagandens samtycke till att delta i 

undersökningen, vilket innebär att det är deltagarna själva som avgör om de vill delta i undersökningen 

eller inte (Vetenskapsrådet, n.d. s. 9). Detta har samtliga deltagare i denna studie fått besluta genom att 

fylla i en medgivande blankett innan deras deltagande av studien, se bilaga 2, s. 59. Konfidentialitetskravet 

innebär att undersökningens deltagare skall ges största möjliga anonymitet genom att deltagarnas 

personuppgifter och svar skall förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dessa uppgifter 

(Vetenskapsrådet, n.d. s. 12). Även detta har samtliga deltagare i denna studie fått tagit del av genom 

medgivandeblanketten som samtliga berörda fick skriva på innan studiens intervjuer påbörjades, se bilaga 2, 

s. 59. Nyttjandekravet syftar på att all insamlat material från undersökningsdeltagarna endast får behandlas 

och nyttjas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, n.d. s. 14). Denna information har samtliga 

deltagare i denna studie informerats om genom det informationsbrev som skickades ut innan deras 

deltagande i undersökningen, se bilaga 2, s. 59. Därmed har denna studie följt de fyra allmänna huvudkrav 

som Vetenskapsrådet rekommenderar vid undersökningar som inkluderar undersökningsdeltagare. 

Arbetsfördelning 

Under detta arbete har vi valt att samarbeta tätt ihop. Vi har undersökt och studerat både litteratur och 

lärarnas svar på enskilt håll, men sedan har vi tillsammans analyserat lärarnas svar och skrivit ihop textens 

alla delar. Att vi valde skriva hela texten tillsamman grundades på att vi ville få ett mer sammanhängande 

språk igenom hela arbetet.  
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Analys 

I analysdelen analyserar vi intervjusvaren i relation till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Dispositionen i denna analysdel kommer utgå ifrån våra frågeställningar och där kommer 

även de didaktiska frågorna hur, vad och varför att inkluderas. Därmed kommer analysdelen att inledas 

med en analys av lärarnas valda arbetssätt för att sedan avslutas med en analys av lärarnas tillämpningar av 

strategier. 

 

Vilka arbetssätt använder lärarna för att utveckla den muntliga förmågan hos 

elever som har svenska som andraspråk 

De lärare som vi har intervjuat använder sig av flera olika arbetssätt i sin undervisning just för att kunna 

skräddarsy undervisningen för elever som har svenska som andraspråk. Lärarna påpekade även att det är 

viktigt att man som lärare är flexibel i sin undervisning när det gäller elever som har svenska som 

andraspråk, då deras dagsform påverkar utvecklingen av deras lärande. Enligt lärarna är det är viktigt att 

läraren planerar sin undervisning noga inför varje lektion gällande exempelvis både arbetssätt som 

innehåll. Fastän läraren har planerat undervisningen noga bör denne vara beredd på att ändra planeringen 

efter elevernas dagliga behov för att maximera elevernas utveckling av den muntliga förmågan. 

Individuellt arbete  

Av de resultat vi har fått angående de olika arbetssätt som lärarna använder sig av i sin undervisning så 

visar det sig att två av fem lärare använder sig av individuellt arbete i sin undervisning vid utveckling av 

den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk. Vid dessa individuella arbeten brukar 

eleverna få sitta med digitala verktyg som Ipads och datorer för att träna på den muntliga förmågan. Enligt 

lärare 1 och lärare 5 använder de sig av olika digitala appar som eleverna i sin egen takt kan öva på att ljuda 

och uttala ord på det svenska språket. Vid dessa språkutvecklande spel får eleverna bekräftelse och 

belöning vid rätt uttalat ord. Belöningen kan exempelvis vara applåder eller en röst som talar om att det 

var rätt.  

 

Enligt lärare 1 var dessa typer av individuellt arbete med hjälp av digitala verktyg väldigt populära bland 

dessa barn, då de inte är vana vid dessa materiella ting sedan tidigare. Det var även ett bra arbetssätt att 

använda sig av ifall man har elever som är tystlåtna vid muntliga konversationer i klassrummet, då de vid 

dessa appar individuellt kan öva på uttal utan att vara utmärkande i klassrummet. Det som kan ses i dessa 

språkutvecklande appar är att eleverna övar på den organisatoriska kompetensen. Detta innebär enligt 
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Axelsson (2010) att eleverna övar och utvecklar kunskap om språkets grammatik, fonologi samt bygger 

upp ett ordförråd, se figur 1, s. 8 (Axelsson, 2010, s. 126-127).  

 

 Det var också vanligt enligt lärarna 1 och 5 att de använde sig av individuella lärandeappar beroende på 

elevernas dagsform och vad det behövde öva på just för stunden. Ytterligare en fördel med dessa appar 

var att läraren kunde få mer tid till att stötta andra elever, då eleverna vid denna typ av arbete kunde vara 

mer självgående när de väl hade lärt sig att hantera appen. Lärare 1 använde sig också av Ipads där 

eleverna fick spela in sig själva när de läste en kortare text. Det började med att lärare 1 spelade in sig själv 

när hon läste ett kortare stycke. Sedan fick eleven läsa och spela in samma stycke. Därefter jämförde 

eleven sin läsning med lärarens och kunde på detta sätt få bekräftat om den hade rätt uttal eller inte. Vid 

detta arbetssätt kunde eleverna antingen sitta själva eller en och en med läraren. Lärare 1 var noga med att 

kontrollera elevernas inspelningar i efterhand om hon inte hade suttit med dem enskilt. Enligt denna lärare 

var denna metod bra för utveckling av den muntliga förmågan, då resultatet av hennes elevers verbala uttal 

utvecklades markant. Hon ansåg att det berodde på att eleverna fick sitta själva och försöka utan att känna 

en press på att forma ett korrekt uttal framför både lärare och klasskamrater.  

 

[…] de är väldigt hungriga efter digitala verktyg. […] de lockar fram elevernas engagemang till att utveckla den 

muntliga förmågan. […] barnen ljudar orden automatiskt  

 

     (Lärare 1) 
 

[…]det som är bra med dessa spel är att de kan sitta mer självständigt och inte behöver lika mycket stöd när de väl har 

lärt sig hur spelen fungerar. Det kan vara ett vanligt verbalt språk men även musik. Vid dessa spel läser eleverna efter 

rösten och kan därigenom få bekräftelse om de har uttalat ordet rätt 

     (Lärare 1) 

 
En sammanfattning av lärarnas svar angående individuellt arbete med digitala verktyg visade att lärarna 

väljer detta arbetssätt grundat på elevernas intresse för att öka elevernas motivation till lärandet och 

utveckling av den muntliga förmågan. Detta svar kan sammankopplas med det kognitiva 

lärandeperspektivet där undervisningen skall anpassas efter elevernas intresse, då det skapar motivation till 

att vilja utveckla den muntliga förmågan (Berg, 2011, s. 50; Säljö, 2014, s. 282-284). Om vi däremot 

analyserar själva lärandet som är sammankopplat till de språkutvecklande apparna kan det betraktas att 

lärarna influeras av ett behavioristiskt synsätt då eleverna arbetar individuellt och ses som tomma kärl som 

skall fyllas med språkliga kunskaper gällande det verbala uttalet (Berg, 2011, s. 50, 77). Det som också 

påvisar att lärarna använder sig av ett behavioristiskt tänkande i undervisningen är de olika belöningar som 

eleverna får i dessa lärandeappar. Inom det behavioristiska lärandeperspektivet anses det att eleverna 

ändrar sitt beteende med hjälp av positiv förstärkning (Hwang & Nilsson, 2011, s. 43) 
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Par- och grupparbeten gällande utveckling av den muntliga förmågan 

Pararbeten är också vanligt förkommande i lärare 1, 3, 4 och 5 undervisning. Fyra av fem lärare ansåg att 

eleverna utvecklade sin muntliga förmåga genom att samtala och utbyta tankar med en eller flera 

klasskamrater i undervisningen. 

 

[…]eleverna arbetar mycket i par […]de ligger oftast på olika nivåer och det hjälper eleverna att höja sina prestationer 

     (Lärare 1) 

  

Ytterligare en positiv fördel som lärare 1, 3, 4 och 5 ansåg med att låta eleverna arbeta i interaktion med 

varandra var att eleverna även får en bekräftelse över sina egna tankar, vilket kan stärka elevens 

självkänsla. Detta kan i sin tur enligt Gibbons (2012) påverka elevernas deltagande vid muntliga 

konversationer då de känner trygghet till att klara av uppgiften som de ställs emot (Gibbons, 2012, s. 60).  

  

Vid en sammanställning av lärarnas svar angående pararbeten kan lärare 1, 3, 4 och 5 syn på utveckling av 

lärande sammankopplas till det sociokulturella perspektivet där kunskap och förståelse utvecklas genom 

interaktion tillsammans med andra (Säljö, 2014, s. 303, 307). När eleverna diskuterar och samtalar i par 

görs det på deras egna språkliga nivå vilket gör det lättare för eleverna att förstå och utveckla den muntliga 

förmågan (Gibbons, 2012, s. 52; Hattie, 2012, s. 135. 313).  

 

Även grupparbeten är något som Lärare 1, 3, 4 och 5 föredrog i sin undervisning gällande utveckling av 

den muntliga förmågan. Lärarna var överens om att det är genom interaktion med varandra som kunskap 

och förståelse uppstår. Genom dessa grupparbeten ansåg lärarna att eleverna får möjligheter till att 

praktisera den muntliga förmågan med andra elever. Enligt Gibbons (2012) är grupparbeten bra att 

tillämpa vid övning av den muntliga förmågan då de flesta elever känner att de måste bidra till gruppen, 

vilket kan leda till att eleverna övar på att uttrycka sig verbalt (Gibbons, 2012, s. 61). Fördelarna med 

grupparbeten enligt lärare 1, 3, 4 och 5 är att eleverna utvecklas av varandra då de oftast befinner sig på 

olika nivåer gällande språkliga kunskaper och kan därmed hjälpa varandra in i deras proximala 

utvecklingszoner.  

 

Ytterligare en fördel med grupparbete enligt lärare 1, 3, 4 och 5 var att eleverna med hjälp av sitt 

modersmål kunde fördjupa sina kunskaper och utveckling av den muntliga förmågan, då de kunde jämföra 

språken med varandra. Enligt Gibbons (2012) kan eleverna dra nytta av sina gemensamma modersmål när 

de skall lära sig ett nytt språk. När elever med samma modersmål arbetar ihop kan de med hjälp av 

modersmålet fördjupa sina kunskaper med att till en början diskutera arbetet och dess innehåll på sitt 

modersmål, för att sedan successivt översätta det till det nya språket (Gibbons, 2012, 60). När eleverna får 

möjlighet att diskutera innehållet på modersmålet får de en djupare förståelse över både innehåll och 
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språk, då de kan se skillnader och likheter mellan modersmålet och det nya språket (Gibbons, 2012, s. 60; 

Kaya, 2016, s. 55).  

 

Den enda lärare som inte använde sig av pararbeten och grupparbeten i en större utsträckning i 

undervisningen var lärare 2 som undervisade i en förskoleklass. Hon ansåg dock att utveckling av kunskap 

och förståelse skedde genom interaktion mellan elever, men bara om eleverna hade uppnått en viss ålder. 

Denna lärare arbetade i förskoleklass och ansåg att hennes elever var för små för att kunna dra nytta av 

dessa arbetssätt i syfte med att utveckla den muntliga förmågan. Pararbeten och grupparbeten hos denna 

lärare skedde enbart vid de tillfällen då eleverna exempelvis skulle konstruera ihop olika ting då utveckling 

av den muntliga förmågan inte stod i fokus.  

 

Vid en sammanställning av lärare 1, 3, 4 och 5 svar kan det ses att eleverna genom dessa arbetssätt övar 

både på den organisatoriska och den pragmatiska kompetensen, då de får öva på att uttrycka sig muntligt i 

olika kontexter och sammanhang som par- och grupparbeten inkluderar. Enligt Axelsson (2010) innebär 

den pragmatiska kompetensen att eleverna övar på att kunna tolka och uttrycka sig verbalt i olika 

kontexter, se figur 1, s. 8 (Axelsson, 2010, s. 127-128). Ytterligare kan det ses att lärare 1, 3, 4 och 5 anser att 

elevernas utveckling av förståelse och kunskap sker genom samspel med andra. Detta kan starkt 

förknippas med det sociokulturella perspektivet där kunskap utbytes genom interaktion med andra 

människor (Säljö, 2014, s. 307). Enligt svaren från lärare 1, 3, 4 och 5 kan det även ses att de fann 

ytterligare en fördel med att låta eleverna arbeta i par och i grupp. Fördelen med att låta eleverna arbeta 

med dessa arbetssätt enligt dessa fyra lärare, var att de även hjälpte eleverna att utmana sin egen utveckling 

av den muntliga förmågan då eleverna oftast besitter olika språkliga kunskaper i gruppen. Att utmana 

elevernas förståelse förknippas med Vygotskijs proximala utvecklingszon där han ansåg att en bättre lärd 

person kan höja en elevs förståelse och lärande (Vygotskij, 1999, s. 330-331). Lärare 2 ansåg dock att 

elevernas interaktion med varandra enbart kunde leda till utveckling av den muntliga förmågan vid en viss 

uppnådd ålder. Detta svar kan därmed tolkas att läraren har en kognitiv syn på lärande där elever utvecklar 

en viss kunskap i ett visst stadium. En av de centrala aspekterna i det kognitiva perspektivet är att 

elevernas undervisning bör anpassas efter det stadium eleverna befinner sig i, samt att dessa stadier även är 

förankrade i barnets aktuella ålder (Säljö, 2014, s. 278-281).  

EPA-metoden 

EPA - metoden är ett arbetssätt som lärare 1, 3 och 5 nämnde att de använde sig av i sin undervisning för 

att utveckla den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk. En sammanställning 

angående de svar lärare 1, 3 och 5 lämnade kan det ses att de anser att EPA-metoden är ett bra arbetssätt 

att tillämpa för att utveckla det verbala uttalet, då eleverna i denna metod successivt hjälper varandra att 

utveckla deras muntliga förmåga. Vid detta arbetssätt får de flesta elever uttrycka sig verbalt flera gånger. 

Först utmanas de med att tänka själv. Sedan får de en bekräftelse när de uttrycker sig verbalt med sin 



 

 37 

bänkkamrat. Efter att ha utmanats och blivit bekräftade av sin bänkkamrat är de välförberedda att kunna 

föra en muntlig konversation i helklass.  

 

[…] jag gillar att använda det när man börjar tänka först själv sen får man sitta med kompisen för att få lite 

bekräftelse och sedan sätter man ihop en hel grupp för att diskutera ämnet i helklass. 

     (Lärare 5) 

[…] jag använder mig mycket av diskussioner, mycket att diskutera i de olika ämnena. Då får man tänka själv, sedan 

tänka i par och i slutet har vi en diskussion i helklass. Då får de båda komma till tals. 

     (Lärare 3) 

 

Vid en sammanställning av lärarnas svar angående detta arbetssätt kan det ses att eleverna övar både på 

den organisatoriska och den pragmatiska kompetensen då de genom EPA-metoden övar på att kunna 

tolka och uttrycka sig i olika kontexter, se figur 1, s. 8 (Axelsson, 2010, s. 127-128). Det kan även ses att 

dessa tre lärares synsätt på lärande kan kopplas till det sociokulturella perspektivet, då eleverna vid detta 

arbetssätt utvecklar förståelse och kunskap tillsammans genom att de diskuterar undervisningens innehåll 

både i par och i helklass (Säljö, 2014, s. 307). Det som även påvisar att detta arbetssätt har en influens av 

det sociokulturella perspektivet är den interaktion som skapas då fler röster än lärarens hörs i ett klassrum 

(Säljö, 2014, s. 307). Detta är enligt Dysthe (1996) ett dialogiskt klassrum där kunskap utvecklas i samspel 

med andra (Dysthe, 1996, s. 222-223, 226). Även den pragmatiska lärandeteorin kan kopplas till detta 

arbetssätt då eleverna får träna på att anpassa den muntliga konversationen till den kontext de befinner sig 

i (Säljö, 2014, s. 289, 291). 

Teater och klassiska spel 

Enligt de svar vi fick ifrån lärarna framgick det att lärare 2 och lärare 3 använde sig av estetiska ämnen 

som exempelvis teater för att utveckla den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk. 

Lärarna lät eleverna spela teater och göra olika dramatiseringar av den skönlitteratur de arbetade med i den 

övriga undervisningen. Här kan det noteras att lärarna väver in svenska ämnet med övriga ämnen vilket är 

att föredra vid utveckling av den muntliga förmågan hos eleverna som har svenska som andraspråk 

(Gibbons, 2012, s. 33). Det som lärare 2 och lärare 3 tyckte var extra viktigt var att alla elever skulle vara 

med i pjäsen oavsätt språkliga kunskaper just för att de skulle känna sig delaktiga i undervisningen. 

Elevernas muntliga framställningar i pjäserna anpassades efter elevens individuella förutsättningar. Detta 

för att eleverna skulle få en känsla av att de kunde bemästra den uppgift de hade fått.  

 

[…] jag kan jobba med film med dem eller spela teater. Exempelvis jag läser en saga och eleverna i sin tur får berätta 

den sagan men i form av teater istället inför gruppen för att kännas delaktighet, de behöver inte prata så mycket. Det blir att 

läraren läser sagan och eleverna får göra rollerna utan att behöva säga någonting. 

     (Lärare 2) 
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Vid denna typ av arbetssätt där eleverna för öva på att uttrycka sig i olika typer av kontexter kan det ses att 

eleverna även här får öva på både den organisatoriska och den pragmatiska kompetensen som i slutändan 

skall leda till den strategiska kompetensen, se figur 1, s. 8 (Axelsson, 2010, s. 126-128). Vid en 

sammanställning av de svar vi fått gällande detta arbetssätt kan det ses att lärarna influeras av det 

pragmatiska lärandeperspektivet gällande undervisning och lärande, då både elevernas erfarenheter och 

deras praktiska övningar är centrala vid detta arbetssätt (Säljö, 2014, s. 289, 291). Utifrån lärarnas svar kan 

det även ses en influens av den sociokulturella lärandeteorin, då eleverna i samspel med andra utvecklar 

sin muntliga förmåga (Säljö, 2014, s. 303, 307)  

 

Lärare 1 använde sig av det klassiska spelet Memory vid utvecklande av elevernas muntliga förmåga. Detta 

ansåg hon var ett språkutvecklande arbetssätt som eleverna tyckte var roligt att arbeta med. Det som var 

viktigt här var att man inte använde sig av allt för många bilder utan det räckte till en början med att man 

använde sig av max fem par när man spelade.  

 

[…] memory är bra att använda då det är bilder - pepparkaka - pepparkaka. […]det är bra att använda sig av max 

fem par då de lätt glömmer bort orden. […] tränar intensivt i ca 15 minuter med dessa ord. […]man få en connection när 

man spelar… 

     (Lärare 1) 

Vid en sammanställning av de svar lärare 1 gav oss angående varför hon valde detta arbetssätt kan det ses 

att lärarens syfte var att eleven givetvis skulle få träna på svenska uttal, men också för att skapa en 

interaktion och relation till eleven. Enligt Cummins (2000) påverkas elevernas utveckling positivt om 

relationen mellan lärare och elev är bra och att eleverna känner tillit till läraren (Cummins, 2000, s. 13). 

När det gäller detta synsätt på arbetssättet kan en influens av det sociokulturella perspektivet ses då syftet 

med uppgiften är att skapa en relation mellan elev och lärare (Säljö, 2014, s. 307).  

 

Detta arbetssätt kan även ses ifrån ett behavioristiskt lärandeperspektiv då arbetssättet kan ses vara 

baserad på att eleverna skall repeterar och memorera de ord läraren har valt ut utan att ingå i en större 

kontext. Med denna syn på arbetssättet kan det ses att eleverna är som tomma kärl som skall fyllas med 

kunskap ifrån lärarens erfarenheter och kunskapssyn utan att ta hänsyn till elevernas intresse och 

erfarenheter (Berg, 2011, s. 49-50).  

Gemensamma genomgångar 

Gemensamma genomgångar var något som alla fem lärare till mestadels använde sig av i sin undervisning. 

Vid dessa gemensamma genomgångar använde de sig av en diskussionsbaserad undervisning där eleverna 

involverades genom exempelvis olika frågeställningar både från lärare och elever. Samtliga fem lärare 

ansåg att det var genom dessa diskussioner som eleverna fick stora möjligheter till att utveckla den 

muntliga förmågan, då de tillsammans utvecklar en förståelse över det nya språket. Samtalen som uppkom 
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under dessa genomgångar innehöll oftast instruktioner om det eleverna skulle arbeta med under lektionen, 

men det kunde även förkomma samtal och diskussioner som handlade om saker som eleverna var 

intresserade av. Här kan det ses att eleverna tränar på både den organisatoriska och den pragmatiska 

kompetensen då eleverna får uttrycka sig i olika kontexter och sammanhang i klassrummet, se figur 1, s. 8 

(Axelsson, 2010, s. 126-128). 

 

[…] vi har samling varje dag där vi går igenom dagens schema med bilder och vilket väder det är. Det är viktigt att det 

är samma struktur varje dag för det underlättar för dessa elever […] vi pratar om dagen och så 

     (Lärare 1) 

 

Vid en genomgång av lärarnas svar angående gemensamma genomgångar kan det ses att lärarna inspireras 

av den sociokulturella lärandeteorin, då de anser att kunskap och förståelse skapas genom olika 

interaktioner mellan lärare - elev och mellan elev - elev (Säljö, 2014, s. 308). Det kan även ses vid lärarnas 

diskussionsbaserade undervisning att det har en influens av den pragmatiska lärandeteorin då eleverna 

övar på att uttrycka sig i olika kontexter (Säljö, 2014, s. 289, 291). 

Körläsning  

Körläsning var ett arbetssätt som lärare 1 använde sig mycket av i sin undervisning. Hon menade att 

undervisningen bör innehålla mycket repetition för att eleverna skall utveckla den muntliga förmågan. Vid 

körläsningen började hon alltid med att läsa en liten text först ensam och eleverna följde med så gått de 

kunde i texten med fingret. Sedan läste de texten tillsammans där läraren läste först och eleverna efter. 

Efter detta fick eleverna själva läsa en mening var inför gruppen. Även lärare 5 ansåg att repetition var 

viktig för att elever som har svenska som andraspråk skall kunna utveckla den muntliga förmågan. Lärare 

1 och 5 menade att eleverna måste ha ett ordförråd för att få dem att prata.  

 

[…]de arbetar mycket med körläsning där läraren först läser ett stycke eller en mening. Sedan läser både lärare och 

elever tillsammans, sedan läser eleverna själva en mening inför gruppen. 

     ( Lärare 1) 

 

Vid en översiktlig analys av lärarnas svar kan det ses att lärare 1 och 5 använder sig av ett traditionellt 

behavioristiskt arbetssätt där de fyller eleverna med sina kunskaper genom att eleverna repeterar och 

memorerar det läraren säger. Det som även är centralt i det behavioristiska lärandeperspektivet är att 

läraren kontrollerar elevernas kunskaper efter träning av en färdighet. Även detta kan ses i detta arbetssätt 

då lärare 1 kontrollerar elevernas kunskap genom att låta de läsa en mening enskilt inför gruppen i slutet 

på lektionen (Berg, 2011, s. 49-50, 70). Detta kan även beskrivas enligt Dysthe (1996) som ett monologiskt 

klassrum där endast lärarens röst hörs, vilket också präglar det behavioristiska klassrummet (Dytshe, 1996, 

s. 222-223 ).  
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Detta arbetssätt beskriver även Kaya (2016) i sin bok, men då som I-do - we-do - you -do - metoden. 

Denna metod är enligt Kaya (2016) ett språkutvecklande arbetssätt där eleverna successivt förbereds att 

klara uppgiften på egenhand (Kaya, 2016, s. 58). Med detta synsätt kan även körläsning sammankopplas 

till det sociokulturella perspektivet då läraren handleder eleven successivt till att själv kunna läsa och förstå 

textens innehåll (Säljö, 2014, s. 305). Det man bör beakta vid detta arbetssätt är att eleverna kan ha lärt sig 

dessa meningar utantill utan en förståelse över själva språket eller textens innehåll och då har inte eleverna 

utvecklat sitt lärande enligt det sociokulturella perspektivet. 

 

Analys av de strategier lärarna tillämpar för att hjälpa elever med svenska 

som andraspråk att utveckla den muntliga förmågan 

Att få elever med svenska som andraspråk att uttrycka sig verbalt är inte alltid så lätt. För att hjälpa dessa 

elever att komma till tals i undervisningen använder lärarna sig av olika strategier. Dessa strategier kan 

enligt Lindeberg (2013) både vara kvalitativa och inkluderande (Lindeberg, 2013, s. 5, 7). En kvalitativ 

strategi enligt Lindeberg (2013) har i syfte att göra undervisningen meningsfull och målinriktad för 

eleverna. De inkluderande strategiernas syfte är att skapa en samhörighet och bekräftelse hos elever och 

lärare i klassrummet. Genom att eleverna känner en meningsfullhet till undervisningen, samt att de känner 

en samhörighet och bekräftelse ökar det deras motivation till att utveckla sitt lärande (Lindeberg, 2013, s. 

5, 7). Här nedan kommer vi att undersöka och analysera vilka kvalitativa och inkluderande strategier 

lärarna tillämpar för att hjälpa eleverna att utveckla den muntliga förmågan. 

Konkretisering av undervisningens innehåll 

Den första strategin som samtliga fem lärare använde i sin undervisning var scaffolding. Här menade 

samtliga fem lärare att de var tvungna att använda sig av både konkreta material, kroppsspråk, verbalt 

förtydligande, gester och miner i undervisningen för att förtydliga och göra både språket och 

undervisningens innehåll förståeligt för eleverna. Att använda sig av scaffolding och göra undervisningen 

mer konkret är enligt Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) att föredra när lärarna skall undervisa och 

utveckla lärandet hos andraspråkselever, se figur 2, s. 13 (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 210). 

 

Lärare 5 menade på att det var lättare att prata mer abstrakt med elever med hjälp av bildstöd.  

[…]det finns en möjlighet att ta ganska abstrakta saker, att prata om känslor, om företeelser. Om man har en bild eller 

man har nånting som man utgår ifrån. 
     (Lärare 5) 

Lärare 1 använde sig även av skriftspråket vid alla muntliga konversationer i klassrummet. Lärare 1 

menade att det var bra att skriva orden på tavlan så att eleverna successivt kunde börja göra kopplingar 

mellan det verbala och skriftspråket, samt att det även var bra då vissa elever utvecklar sin muntliga 

förmåga bättre genom att se dessa kopplingar mellan det verbala språket och skriftspråket. Lärare 2 
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använde sig också av både bildstöd, tecken och kroppsspråk. Hon använde sig även av det engelska 

språket ibland för att skapa en förståelse över de svenska orden hos elever som har svenska som 

andraspråk. Lärare 3 och 4 använde sig mycket av ordförklaringar och bilder för att skapa förståelse över 

undervisningens innehåll hos eleverna som har svenska som andraspråk. 

 

Med en sammanfattning av lärarnas svar kan det ses att scaffolding är en strategi som samtliga fem lärare 

använder sig av i undervisningen för att handleda och hjälpa eleverna att uppnå målet med 

undervisningen. Denna strategi kan enligt Lindeberg (2013) ses som en inkluderande strategi då läraren 

anpassar undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar och behov. Genom att använda 

scaffolding uppstår det en klarhet över undervisningens innehåll hos eleverna som har svenska som 

andraspråk (Lindeberg, 2013, s. 7).  

 

Därmed kan det ses efter en sammanställning av samtliga fem lärares svar att deras syn på lärande kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet är scaffolding centralt då 

Vygotskij menade att en lärare eller en bättre lärd person kan stötta eleverna med hjälp av olika artefakter 

som exempelvis bilder, kroppsspråk, miner och gester för att öka förståelsen över det som skall läras in 

(Säljö, 2014, s. 302). Enligt Höjnes (2000) är denna typ av scaffolding ett översättningsled mellan det 

eleverna förstår och det eleverna inte har någon kunskap om (Höjnes, 2000, s. 75, 80, 83). 

Struktur och tydliga instruktioner 

Några andra strategier som samtliga fem lärare använde och eftersträvade i sin undervisning var att inneha 

en tydlig struktur där eleverna visste vad de skulle göra under lektionen/dagen. Detta krävde att lärarna 

var noga med att ge tydliga instruktioner till de elever som har svenska som andraspråk. Detta berodde på 

att samtliga fem lärare var överens om att de var tvungna att ha en tydlig struktur och tydliga instruktioner 

för att eleverna skulle få bra förutsättningar till att kunna utveckla den muntliga förmågan. Lärarna 

menade att elevernas förståelse över lektionens uppgifter och mål var viktig för att kunna ta sig an och 

utföra det läraren ville att eleverna skulle utföra och utveckla under lektionen. Lärare 2 påpekade att det 

var viktigt att lektionens mål var rimligt ställda till eleverna för att de skulle känna att de kunde klara av 

lärarens mål och förväntningar.  

  

[…] det är mindre bra när man har för högt ställda mål och eleverna inte klarar av att uppnå målen   

[…] Det är viktigt att barnen förstår vad de gör och inte känner sig misslyckade 

     (Lärare 2) 

Samtliga fem lärare var noga med hur de gav instruktioner till elever som har svenska som andraspråk. Det 

som framgick under dessa intervjuer var att lärarna ansåg att det var viktigt att de använde sig av konkreta 

material och andra översättningsled som exempelvis bilder, kroppsspråk och teckenspråk för att maximera 

elevernas förståelse vid genomgångar och instruktioner. Samtliga fem lärare ansåg att det var viktigt att ta 
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instruktionerna i turordning och visa det tydligt på vita tavlan. De numrerade instruktionerna i rätt 

turordning och satte även dit en bild som motsvarade instruktionens innehåll. Att alla fem lärare använde 

sig av bilder vid instruktioner berodde på att de ansåg att detta hjälpte eleverna med dess förståelse över 

den specifika instruktionens innehåll.  

 

Lärare 1 använde sig även av skriftspråket när hon gav instruktioner och hennes motivering till detta var 

att hon ville förstärka förståelsen mellan det verbala och skriftspråket. Hon menade att vissa elever lättare 

kan förstå det verbala språket genom skriftspråket. Lärare 1 var även noga med att använda kroppsspråket 

för att förtydliga instruktioner hos elever som har svenska som andraspråk. Lärare 1 ansåg att vissa elever 

som har svenska som andraspråk har väldigt svårt att se samband mellan instruktion och bild och därmed 

behöver den förtydligas ytterligare med hjälp av kroppsspråket. Lärare 1 menade att det var bra att 

använda sig av mycket stöttning av olika slag då elever med svenska som andraspråk uppfattar och tolkar 

saker och ting olika.  

 

Ytterligare en sak som lärare 1 tog upp var att man hela tiden måste repetera dagens schema och innehåll 

för elever som har svenska som andraspråk. Hon ansåg att dessa elever har så mycket att förhålla sig till 

gällande läran om det nya språket, samt de nya intryck de gör i skolan gällande olika kulturer. Detta 

resulterade i att dessa elever oftast hade glömt bort vad de skulle göra resten av dagen redan vid början på 

andra lektionen och därav repeterade lärare 1 dagens och lektionens innehåll hela tiden.  

 

Lärare 2 var också noga med hur hon presenterade sina instruktioner. Hon strukturerade upp 

instruktionerna i turordning på vita tavlan tillsammans med bilder. Hon var även noga att visa med 

handen vart i turordningen hon var gällande de instruktioner som gavs. För att försäkra sig om att de 

elever som har svenska som andraspråk hade tillägnat innebörden av instruktionerna gick lärare 2 även 

runt till varje elev/grupp efter att ha avslutat lektionens instruktioner för att kontrollera om de hade 

förstått hennes instruktioner. Vid frågor så fick eleverna personliga instruktioner där hon ytterligare 

förklarade och konkretiserade lektionens uppgifter och mål.  

 

Gällande att ha en tydlig struktur av undervisningen ansåg alla fem lärare att det var nödvändigt för att 

utveckla den muntliga förmågan hos elever som har svenska som andraspråk. Samtliga lärare var 

övertygade om att en tydlig struktur har en positiv påverkan på elever som har svenska som andraspråk, då 

de genom en tydlig struktur vet vad de skall arbeta med, samt att de vet vilka förväntningar läraren ställer 

på dem. Lärare 4 påpekade att det var viktigt att läraren upprättade en fast och tydlig struktur där läraren 

hade kontroll över elevernas arbete och utveckling av den muntliga förmågan. Hon menade att om 

eleverna fick gå och sätta sig vart de ville för att träna den muntliga förmågan, var det lätt att de ägnade 

tiden till att göra något annat än det läraren förväntade sig att eleverna skulle utföra, och det var inte 

vägvinnande gällande elevernas språkliga utveckling.  
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[…] det skall finnas en bra struktur i klassen. Att bara få försvinna ut i något rum ett par stycken brukar inte vara 

framgångsrikt, utan då gör de ofta andra saker än det de skall göra. Om man skall träna är det bättre om man sitter i små 

bikupor i klassrummet. En grupp kanske kan få sitta med en lärare och träna på den muntliga förmågan. 

     (Lärare 4) 

Vid en sammanfattning av lärarnas svar kan det ses att lärarna är överens om att undervisningen bör vara 

välstrukturerad och innehålla tydliga instruktioner för att ge eleverna bra förutsättningar att utveckla den 

muntliga förmågan. Detta resultat kan även sammankopplas till Lindebergs (2013) inkluderande 

undervisningsstrategier där struktur och tydlighet gällande undervisningens innehåll och mål hjälper 

eleverna att nå undervisningens mål (Lindeberg, 2013, s. 7). Samtliga fem lärare åsyftade på hur viktigt det 

var att eleverna förstod lärarnas instruktioner och undervisningens mål för att de skall kunna ha möjlighet 

till att delta i muntliga konversationer i undervisningen. Om de inte förstår vad som skall göras, samt vilka 

förväntningar vi som lärare har på dem gällande lektionens undervisning, så är det svårt för elever med 

svenska som andraspråk att kunna uttrycka sig verbalt på det nya språket. För att göra instruktionerna 

tydliga för elever som har svenska som andraspråk använde lärarna förutom det verbala språket mycket 

stöd i form av kroppsspråk, bilder, teckenspråk, gester och miner.  

 

Här kan det ses att lärarna handleder och stöttar sina elever till att skapa förståelse över lektionens innehåll 

för att maximera elevernas förutsättningar till att utveckla den muntliga förmågan hos elever som har 

svenska som andraspråk. Denna stöttning gällande förtydligande av instruktioner med hjälp av olika 

konkreta material och andra översättningsled kan återigen förbindas till begreppet scaffolding och det 

sociokulturella lärandeperspektivet, där läraren eller en bättre lärd person handleder eleverna in i den 

proximala utvecklingszonen (Höjnes, 2000, s. 75, 80, 83; Säljö, 2014, s. 302, 305-306 ).  

Elevernas tidigare erfarenheter och intressen  

Några strategier som lärarna använde sig av för att hjälpa elever som har svenska som andraspråk att vara 

aktiva vid muntliga konversationer i undervisningen var att basera undervisningen och dess innehåll på 

elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Samtliga fem lärare påpekade att eleverna blev mer aktiva vid 

muntliga konversationer när samtalen handlade om saker och ting som intresserade dem. Dessa strategier 

kan enligt Lindeberg (2013) både vara inkluderande och kvalitativa strategier då läraren väljer att anpassa 

undervisningen och dess innehåll efter elevernas tidigare erfarenheter och intressen (Lindeberg, 2013, s. 5 

- 7).  

 

Lärare 1 påpekade att det var viktigt i början att få igång elevernas delaktighet gällande muntliga 

konversationer och därav blev undervisningen i början centrerad av elevernas intresse. Lärare 1 uttryckte 

sig att eleverna i årskurserna F-3 var öppna och delade gärna med sig när samtalen handlade om dem 

själva eller om saker som de hade varit med om. Därav baserade lärare 1 sin undervisning på samtal och 
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diskussioner som anpassades efter elevernas intressen. Lärare 1 kunde inleda ett samtal med att presentera 

något om sig själv och sedan fick eleverna individuellt göra detsamma. 

  

- Hej, jag heter… och jag är … år gammal. Min favorit frukt är … 

     (Lärare 1) 

Lärare 2 uppmanade sina elever att ta med sig olika föremål hemifrån som de vill dela med sig och 

presentera för klassen. Detta var enligt lärare 2 ett effektivt sätt att få elever till att föra muntliga 

konversationer i klassrummet.  

 

Lärare 3 utgick också ifrån elevernas intresse gällande det innehåll av de samtal som fördes i klassrummet 

för att underlätta elevernas deltagande i muntliga konversationer. Lärare 3 aktiverade eleverna i muntliga 

konversationer i klassrummet genom att specifikt fråga eleverna under lektionerna om vad de var 

intresserade av. Därmed anpassade lärare 3 undervisningens innehåll efter elevernas intresse. Lärare 5 

påpekade att även hon i sin undervisning ofta ställde frågor som baserades på elevernas intresse just för att 

få de att delta aktivt i muntliga konversationer. 

 

Lärare 1 och lärare 5 anmärkte även hur viktigt det var att ha kännedom om elevernas tidigare erfarenheter 

för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar. Lärare 1 menade att hon 

sällan fick någon information om elevernas tidigare erfarenheter innan de kom till klassen, vilket medförde 

att det tog lång tid att lära känna eleverna och deras tidigare erfarenheter.  

 

Enligt lärare 1 skiljer sig elevernas tidigare erfarenheter markant. Vissa av eleverna som kommer till 

Sverige har en bra grund att stå på när det gäller tidigare skolerfarenheter ifrån sitt hemland, samtidigt som 

andra elever inte har några erfarenheter alls. Detta medför enligt lärare 1 att det är svårt att anpassa 

undervisningen efter deras individuella förutsättningar. Lärare 1 påvisade också att de elever som kommer 

hit och har svenska som andraspråk även kan ha upplevt olika trauman i sin tidigare uppväxt. Detta kan 

enligt lärare 1 påverka elevernas utveckling av den muntliga förmågan då dessa elever ofta är tystlåtna i 

klassrummet. Lärare 1 menade att om hon hade haft denna kännedom om elevernas tidigare erfarenheter 

skulle det vara lättare för henne att förstå varför barnet är tyst och därmed skulle det vara lättare att kunna 

planera och anpassa undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar. 

 

Gällande en sammanställning av lärarnas samtliga svar kan det ses att samtliga fem lärare är starkt 

influerade av den kognitiva lärandeteorin, då lärarna aktivt planerar undervisningen efter elevernas tidigare 

erfarenheter och intressen i syftet med att utveckla den muntliga förmågan. Enligt Piaget är elevernas 

tidigare erfarenheter viktiga för att kunna utveckla sitt lärande då de sammankopplar det nya med sina 

gamla erfarenheter (Hwang & Nilsson, 2011, s. 64-65). Ytterligare en viktig aspekt gällande den kognitiva 

lärandeteorin som även kan ses i samtliga fem lärares undervisning är att lärarens roll i klassrummet är att 

aktivt vara inspiratörer och forma lektionens innehåll efter elevernas intresse. Enligt Piaget är det genom 
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elevernas intresse och nyfikenhet som eleverna utvecklar vetskap då elevernas intresse och nyfikenhet 

skapar en inre kraft av motivation till att alstra mer kunskap om det berörda området (Hwang & Nilsson, 

2011, s. 65). Ytterligare en fördel med att basera undervisningens innehåll efter elevernas tidigare 

erfarenheter och intressen är enligt både Cummins (2000) och Axelsson, Rosander och Sellgren (2005) att 

eleverna lättare kan sätt in undervisningen i en kontext som hjälper eleverna att skapa en större förståelse 

över innehållet (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 209-210; Cummins, 2000, s. 10-11). 

Klassrumsmiljö 

En tillåtande klassrumsmiljö är också viktigt att skapa för att eleverna skall kunna utveckla den muntliga 

förmågan enligt samtliga fem lärare. De påpekade att det var viktigt att eleverna kände sig trygga i 

klassrummet för att kunna våga uttrycka sig verbalt utan att känna en oro över att några elever skrattar 

eller gör sig roliga på deras verbala uttryck. Denna strategi kan enligt Lindeberg (2013) sammankopplas till 

en inkluderande strategi där läraren tillsammans med eleverna skapar värme och trygghet i klassrummet 

för att eleverna bättre skall kunna utveckla sitt lärande (Lindeberg, 2013, s. 7).  

 

Enligt lärare 1, 2, 3 så försökte de skapa goda relationer till eleverna för att de skulle kunna känna en tillit 

till de som lärare.  

[…] när eleverna känner tillit till mig som lärare så öppnar de sig mer och kan därmed lättare delta i  olika samtal i 

klassrummet. 

     (Lärare 1) 

[…]att få eleverna att vara aktiva och våga prata är det viktigt att eleverna känner gemenskap, känner sig trygga utan 

att känna sig dåliga om de säger fel… 

     (Lärare 2) 

[…] jag vill att alla ska känna sig trygga, att det är ett tillåtande klimat där alla får chans att komma till tals utan att 

någon rättar en 

     (Lärare 3) 

 

Lärare 1 påpekade också att det var viktigt att skapa en miljö där alla respekterar varandra, då elever med 

svenska som andraspråk kommer ifrån olika kulturer där de har olika syn och värderingar på samhället och 

människor. Därav arbetade lärare 1 mycket med skolans värdegrund just för att handleda och lära eleverna 

att visa respekt mot varandra oavsätt bakgrund. Detta synsätt kan även sammankopplas med den 

erfarenhet Kaya (2016)beskriver i sin bok. Kaya (2016) påpekar att det är extra viktigt att läraren handleder 

och lär elever som har svenska som andraspråk vad respekt är och vad det innebär, då dessa elever oftast 

har olika kulturella bakgrunder som kan påverka deras förståelse av respekt, värderingar och acceptans av 

varandra (Kaya, 2016, s. 63). 

 



 

 46 

Vid en samanställning av samtliga fem lärares svar visar det att en miljö som känns trygg för eleverna har 

en bidragande effekt till att elever som har svenska som andraspråk skall kunna utveckla den muntliga 

förmågan. Att skapa ett tryggt klassrum innebär att både lärare och elever skapar goda interaktioner och 

relationer till varandra där tillit och respekt för varandra är viktigt. Även Cummins (2000) påpekar att goda 

relationer mellan lärare – elev och mellan elev – elev är viktiga just för att eleverna skall bli aktiva i 

inlärningsprocessen (Cummins, 2000, s. 11-12). Då denna strategi utgår ifrån att skapa interaktioner och 

relationer med varandra, kan det ses att denna strategi förknippas till den sociokulturella lärandeteorin där 

skapande av interaktion mellan lärare - elev och mellan elev - elev är centralt (Säljö, 2014, s. 307-308). 

Enligt Vygotskij är det genom interaktioner och samspel med varandra som vi kan utbyta våra tankar och 

därmed skapa förståelse över varandra och det samhälle vi lever i fastän vi kommer ifrån olika kulturella 

bakgrunder (Säljö, 2014, s. 297-299, 303).  

Att hjälpa elever till att börja delta i muntliga konversationer 

När elever som har svenska som andraspråk hade svårigheter med att börja en muntlig konversation eller 

när dessa elever stötte på svårigheter med att kunna uttrycka sig vid muntliga konversationer stöttade 

samtliga fem lärare eleverna med hjälp av olika strategier.  

 

Lärare 1 hjälpte eleverna med deras muntliga konversation genom att säga de ord som eleverna sökte för 

att sedan själv kunna fortsätta konversationen. Enligt både lärare 1 och lärare 5 saknar dessa barn ett stort 

ordförråd och det bidrar med att elever som har svenska som andraspråk har svårt med att uttrycka sig 

verbalt, då de ofta känner en osäkerhet och otillräcklighet gällande det nya språket. Därav är det viktigt att 

vi hjälper dem att fylla i orden som de inte har vid den aktuella situationen. Lärare 1 menade att det oftast 

inte var några problem med att fylla i ordet/orden då det utspelades i ett speciellt sammanhang som hon 

var delaktig i och hade förståelse över.  

 

Lärare 2 använde sig av att ställa frågor till eleverna. Denne var noga med att ställa enkla frågor som hon 

visste att eleverna kunde svara på. Här kan det ses att denna lärare använder sig av kontroll frågor som 

oftast kräver korta svar som eleverna bör känna till (Dysthe, 1996, s. 58, 222-223; Gibbons, 2012, s. 50-

51). Lärare 2 var även noga med att alla elever skulle vara delaktiga vid muntliga konversationer och 

därmed så använde hon sig av exempelvis glasspinnar med elevernas namn som hon drog slumpvis för att 

se att alla fick chans att prata. 

  

[…] jag använder mig av att dra pinnar vid samlingarna. Jag kan även låta alla elever få svara genom att gå från 

vänster till höger. Jag använder mig av flera olika strategier för att det skall bli vara rättvist och för att alla skall få prata.  

     (Lärare 2) 

 

Lärare 3 ställde ofta frågor till eleverna för att få de att påbörja muntliga konversationer i klassrummet. 
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Lärare 4 var noga med att peppa sin elever till att delta i muntliga konversationer som hon visste att 

eleverna kunde delta i. Hon var också noga med att berömma eleverna vid sina muntliga konversationer 

för att höja deras självkänsla och tron på sin muntliga förmåga. Hon var även noga med att frågorna som 

hon ställde till elever som har svenska som andraspråk var lätta och enbart krävde några ord som svar. Att 

hon ställde lätta frågor var för att det inte skulle kännas för mastigt och krävande för eleven, då det kan 

bidra till att eleverna ger upp i förväg. Även av detta svar kan det ses att läraren använder sig av 

kontrollfrågor för att eleverna enbart skall behöva uttrycka sig kort och koncist (Dysthe, 1996, s. 58, 222-

223; Gibbons, 2012, s. 50-51). 

 

Vid en sammanställning av lärarnas svar kan det beskrivas att samtliga lärare enligt Lindeberg (2013) 

använder sig av en inkluderande strategi där lärarna arbetar med att anpassa övningar och undervisningen 

efter elevernas individuella förutsättningar och behov (Lindeberg, 2013, s. 7). 

 

När det gäller lärarnas stöttning och handledning till eleverna kan denna typ undervisning och pedagogik 

förenas med det sociokulturella perspektivet där stöttning och handledning är centrala begrepp. Vygotskij 

menade att eleverna med hjälp av stöttning från läraren kan ta sig an utmanande uppgifter och där med 

höja sin utveckling av lärandet (Säljö, 2014, s 305). För att eleverna skall kunna utveckla sin muntliga 

förmåga bör de utmanas med muntliga konversationer istället för att ligga kvar i trygghetszonen, där 

eleverna som har svenska som andraspråk inte behöver yttra sig verbalt. Enligt Mariani (1997) och 

Cummins (2000) är lärarens uppgift att utmana sin elever att ta ett steg ifrån den trygghetszon de befinner 

sig i för att kunna utveckla sitt lärande. Därmed är det viktigt att kognitivt utmanande uppgifter är 

anpassade efter elevernas proximala utvecklingszon. Genom att anpassa utmanande uppgifter efter 

elevernas förutsättningar, samt att de får stöttning ifrån läraren så skapas det en inre motivation till 

lärandet hos eleverna, då de får en känsla av att de kan bemästra uppgiften som de ställs för, se figur 2, s. 13 

och figur 3, s. 28 (Cummins 2000, s. 10-12; Mariani, 1997, s. 1-6).  

Feedback vid utveckling av den muntliga förmågan 

När det gäller feedback och bemötande av elevers muntliga förmåga kan den bemötas på fler olika sätt. 

Genom den syn som samtliga fem lärare hade på feedback och på vilket sätt de använde den i sin 

undervisning, kunde det ses att de ansåg att feedbacken alltid måste vara positiv och framåtsyftande för att 

den ska utveckla och inte hämma den muntliga förmågan. Därmed kan denna strategi enligt Lindeberg 

(2013) klassas som en kvalitativ strategi då denna framåtsyftande feedbacken generar i att eleverna blir 

målmedvetna och därmed vet vad som krävs för att de skall klara av undervisningens mål (Lindeberg, 

2013, s. 5-6). 

 

När en elev uttryckte sig fel brukade lärare 1 inte påpeka vad eleven gjorde fel utan lärare 1 sammanfattade 

det eleven hade sagt, men på korrekt sätt. Lärare 1 menade på att om man belyste felet inför både elev och 
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helklass kunde det ge negativa konsekvenser gällande elevernas utveckling av den muntliga förmågan. 

Genom att belysa felet kan elevernas självkänsla få en nedåtgående spiral som genererar i att de blir 

tystlåtna i klassrummet. Lärare 2 gav alltid feedback individuellt bara för att ingen skulle känna sig utpekad 

eller utanför. Lärare 2 var likaså noga med att feedbacken skulle var i en positivanda då det stärker 

elevernas självkänsla och det bidrar till att eleverna lättare deltar i muntliga konversationer.  

 

Lärare 4 var också noga med att ge positiv feedback då även hon ansåg att det stärkte elevernas självkänsla 

och deras deltagande i muntliga konversationer. Även hon rättade eleverna utan att belysa det fel eleverna 

hade gjort genom att enbart repetera det eleven hade sagt men i en korrekt form. 

  

[…]men man kan ju inte rätta allt för det skulle ju sticka sönder ett samtal 

     (Lärare 4) 

 

Lärare 5 angav att även hon gav eleverna en positiv feedback genom att inte belysa felet som eleverna 

hade gjort, då det kan få en negativ effekt på elevernas deltagande i muntliga konversationer i 

klassrummet.  

 

Samtliga fem lärare var även eniga om att det viktigaste var att eleverna började producera ett verbalt språk 

i klassrummet för att kunna utveckla språkliga kunskaper. Därmed låg inte fokuset på att eleverna skulle 

kunna uttrycka sig korrekt grammatiskt från början. Lärarna menade att det var först när eleverna börjat 

kunna uttrycka sig verbalt som de kunde börja lära sig grammatiken. Här kan det ses att samtliga fem 

lärare har samma synsätt som Kraschen vad gällande språkinlärning hos elever. Enligt Norrby och 

Håkansson (2007) menade Kraschen att det var meningslöst att börja träna grammatik med eleverna innan 

de kunde uttrycka sig verbalt på det nya språket. Kraschen menade att eleverna successivt kommer att 

utveckla den språkliga grammatiken bara de får öva på att uttrycka sig verbalt på det nya språket (Norrby 

& Håkansson, 2007, s. 66). Samtliga fem lärare ansåg dock att när eleverna väl hade börjat uttrycka sig 

verbalt var det bra om läraren rättade den felaktiga grammatiken på ett smidigt sätt genom att enbart 

repetera meningen korrekt. Detta för att eleverna som har svenska som andraspråk skall bli bekant med 

den svenska grammatiken så att det inte lär sig fel från början och därmed skall få svårigheter med att lära 

sig det nya språket.  

 

Utifrån lärarnas svar kan det ses att lärarna inte fokuserar på kvalitén gällande elevernas verbala uttryck i 

första hand utan de fokuserar på språkets kvantitet, det vill säga att eleverna börjar uttrycka sig verbalt i 

olika sammanhang. Vid lärarnas undervisning handleder de eleverna genom att upprepa elevernas verbala 

uttryck på ett korrekt sätt utan att belysa elevernas fel. På detta sätt kan eleverna höra skillnaderna på 

meningarna och därmed tillägna sig kunskap om hur de skall uttrycka sig korrekt utan att känna sig 

utpekade. Här kan det ses att eleverna som har svenska som andraspråk tillsammans med läraren utforskar 

och prövar det nya språket i olika språkliga sammanhang i klassrummet. Detta synsätt gällande pedagogik 
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kan sammankopplas till det sociokulturella lärandeperspektivet då Vygotskij menade att lärarens roll är att 

stötta och handleda eleverna och tillsammans utveckla en förståelse över det som skall läras in (Vygotskij, 

1999, s. 333).  

Sammanfattande diskussion och reflektioner 

Arbetssätt som lärarna använder sig av i undervisningen 

En första reflektion gällande denna studie och analys var att det ibland kunde vara svårt att analysera 

arbetssätt efter endast en lärandeteori. Vi kunde ofta se att ett arbetssätt ofta hade en koppling till flera 

lärandeteorier beroende på syftet med arbetssättet. 

  

Det som kan ses i denna studie är att samtliga lärare till största del använde sig av interaktiva arbetssätt då 

de ansåg att det var genom samspel med andra som eleverna utvecklade den muntliga förmågan bäst. 

Detta menar även Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) är bra att använda sig av för att maximera 

andraspråkselevers utveckling (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 209). Därmed kan det ses att 

lärarnas syn på lärande kan sammankopplas till den sociokulturella lärandeteorin som anser att utveckling 

av lärandet sker genom samspel med andra (Säljö, 2014, s. 303, 307). Det kan även ses att den pragmatiska 

lärandeteorin var starkt presenterad i undervisningen gällande lärarnas val av arbetssätt då eleverna fick 

många möjligheter till att öva den muntliga förmågan i många olika kontexter. Att öva på att uttrycka sig i 

olika kontexter är nödvändigt om eleverna på ett obehindrat sätt skall kunna göra sig förstådd både i 

skolan och i samhället (Säljö, 2014, s. 289, 291).  

 

Fastän att samtliga fem lärare ansåg att det var genom interaktion med andra i olika kontexter som 

utveckling av den muntliga förmågan skedde, så förekom det ändå undervisning som kan ses vara 

influerad av det behavioristiska lärandeperspektivet, då eleverna vid vissa valda arbetssätt fick arbeta 

individuellt med att utveckla den muntliga förmågan. Exempelvis använde sig Lärare 1 och lärare 5 av 

Ipads och datorer i undervisningen, där eleverna med hjälp av olika språkutvecklande appar övade på att 

utveckla den muntliga förmågan genom att ljuda och repetera ord och meningar. Denna typ av 

undervisning är i alla högsta grad färdighetsträning som inte grundar sig på att utveckla kunskap och 

förståelse i samspel med andra (Berg, 2011, s. 77). Även Cummins (2000) ansåg att dessa lågt kognitivt 

utmanande uppgifter skulle undvikas då det inte utvecklade elevernas språkliga utveckling (Cummins, 

2000, s. 13). Lärarnas förklaring till varför de använde sig av detta arbetssätt i sin undervisning var att detta 

arbetssätt motiverade och engagerade eleverna att arbeta med att utveckla den muntliga förmågan, då de 

var väldigt intresserade av den digitala tekniken, samt att det även frigjorde lärarna till att hjälpa andra 

elever.  
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En reflektion som vi gjorde angående lärarnas motivering till detta val av arbetssätt var om det räcker med 

att enbart utgå från elevernas intressen vid planering av undervisningens innehåll eller bör läraren grunda 

undervisningens innehåll på övriga ämnesdidaktiska kunskaper? Detta ledde till en fundering om digitala 

verktyg är att rekommendera vid utveckling av den muntliga förmågan eller inte. Enligt skolverket (2015 a) 

har digitala verktyg en positiv inverkan på elevernas språkliga utveckling då det kan skapa en motivation 

och ett engagemang över det nya språket hos eleverna (Skolverket, 2015 a). Skolverket (2015 a) menar att 

det är lättare för eleverna att uppnå kunskapskraven då eleverna har ett engagemang över det som skall 

utvecklas (Skolverket, 2015 a). Även Hattie (2012) rekommenderar att en undervisning bör vara 

motiverande för att eleverna skall kunna utveckla och uppnå målet med undervisningen (Hattie, 2012, s. 

79-81). Med hjälp av både Hattie's (2012) och skolverkets (2015 a) rekommendationer gällande att 

undervisningen bör motivera och engagera eleven anser vi att detta arbetssätt med digitala verktyg kan 

vara ett bra komplement till den övriga undervisningen gällande elevers utveckling av den muntliga 

förmågan. Det som dock är viktigt att tänka på är att digitala verktyg inte tar över undervisningen helt. 

Undervisningsstrategier som lärarna använder sig av i undervisningen 

Vid en sammanfattning av samtliga fem lärare svar kan det ses att alla fem lärare använder sig av strategier 

i sin undervisning för att utveckla den muntliga förmågan hos elever som har svenska som andraspråk. 

Samtliga fem lärare använde sig till mesta dels av strategier som kan kopplas till de inkluderande 

strategierna. Vilket innebär att lärarna i denna studie syftar på att eleverna utvecklar sin muntliga förmåga 

bäst när de känner en tillhörighet och bekräftelse av både sin lärare och klasskamrater. Exempel på 

strategier som lärarna använde sig av för att hjälpa eleverna att utveckla den muntliga förmågan var att 

konkretisera undervisningens innehåll genom att använda sig av konkreta material, kroppsspråk, gester, 

tecken omformuleringar, instruktioner, tydlig struktur, samt att de anpassade undervisningen efter 

elevernas intresse och erfarenheter. Att det är bra att konkretisera undervisningens innehåll för 

andraspråkselever kan även ses i Cummins modell, se figur 2, s. 13 (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 

209). När undervisningen innehåller konkretisering är det enligt Axelsson, Rosander och Sellgren (2005) 

lättare för eleverna att placera stoffet i en kontext som de är bekanta med. Detta resulterar i att 

andraspråks elever får det lättare att utveckla sin förståelse över sitt eget lärande (Axelsson, Rosander & 

Sellgren, 2005, s 208-212).  

 

Då samtliga lärare använde sig av strategier för att stötta och handleda sina elever till att utveckla den 

muntliga förmågan kan det ses att samtliga fem lärare är inspirerade av det sociokulturella 

lärandeperspektivet och dess tanke om lärande (Säljö, 2014, s. 302, 305-306). Även det kognitiva 

lärandeperspektivet hade ett starkt inflytande på lärarnas tillämpning av strategier i undervisningen då 

samtliga fem lärare anpassade undervisningen efter elevernas intresse och tidigare erfarenheter för att 

skapa motivation hos eleverna (Säljö, 2014, s. 282-284). För att kunna utveckla den muntliga förmågan 
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hos elever som har svenska som andraspråk ansåg samtliga fem lärare att strategier var nödvändiga att 

tillämpa i undervisningen, just för att kunna hjälpa alla elever att uppnå målet med undervisningen. 

  

Övriga reflektioner 

Det vi kan se i denna studie är att lärarna i dagens skolor står inför stora utmaningar med att anpassa 

undervisningen individuellt efter varje elev i klassen. Enligt Skolinspektionens rapport (2010) orsakades 

andraspråkselevernas dåliga resultat av att lärarna exempelvis inte anpassade undervisningen efter 

elevernas tidigare erfarenheter och förutsättningar (Skolinspektionen, 2010, s. 6-7, 14). Det som framgick i 

vår studie var att lärarna tyckte att det var svårt att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. 

Detta berodde på att lärarna inte fick någon information om eleverna och deras tidigare erfarenheter innan 

skolstart. Detta bidrog till enligt lärarna att det tog onödigt lång tid innan de kunde anpassa 

undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Reflektionen vi fick över detta svar var om 

detta kunde ha varit orsaken till att lärarna i skolinspektionens rapport (2010) hade svårt att anpassa 

undervisningen till elevernas förutsättningar. Att lärare inte får någon information om elevernas tidigare 

erfarenheter leder oss till Cummins (2000) rekommendationer där han anser att de som innehar en 

position i skolledningen och högre upp bör ha erfarenhet och utbildning angående andraspråksinlärning, 

för att det inte skall påverka lärarens och elevernas förutsättningar i undervisningen (Cummins, 2000, s. 7-

8). När skolledningen innehar kunskap och erfarenhet om språkinlärning hos andraspråkselever kan det 

innebära att lärarnas förutsättningar till att skapa en undervisning som möter varje elevs behov ökar då de 

har stöd ifrån skolledning gällande exempelvis tips, idéer, utbildning och material (Cummins, 2000, s. 7-8). 

 

Det vi ytterligare reflekterade över gällande de svar vi har fått ifrån lärarna var att du som lärare bör vara 

noga med att planera och reflektera över din egen undervisning för att maximera elevernas utveckling av 

den muntliga förmågan. Fastän du planerar och skräddarsyr din planering måste du även kunna vara 

flexibel och ändra undervisningen efter elevernas dagliga behov och förutsättningar. Därmed anser vi att 

det är viktigt att ha en varierad språkutvecklande undervisning med olika arbetssätt, samt att du som lärare 

använder dig av flera strategier för att kunna förtydliga och hjälpa dina elever med att nå målen i 

undervisningen. Att variera arbetssätt och strategier är enligt Dysthe (1996) ett måste om undervisningen 

skall kunna anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov (Dysthe, 1996, s. 52-53). 

Framtida forskning 

Då digitala verktyg anses ha en positiv inverkan på elevernas språkliga utveckling enligt skolverket (2015 a) 

kan det innebära att det behavioristiska lärarperspektivet kan vara på framväxt i undervisningen 

(Skolverket, 2015 a). Detta kan därmed innebära att elevernas undervisning kan komma att domineras av 

färdighetsträning, belöningssystem och individuellt arbete i framtiden beroende på hur lärarna använder 

sin didaktiska kompetens (Säljö, 2014, s. 264). Då dagens klasser är stora och många lärare känner att de 
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inte räcker till kan det finnas en risk att lärare lättare kan basera sin undervisning på lärandeappar för att få 

mer tid till annat och andra elever. Med dessa funderingar gällande undervisning med lärandeappar anser 

vi att detta kan vara ett intressant område att forska vidare kring vad gällande hur detta kan påverka 

elevernas utveckling av lärandet, samt om detta arbetssätt kan innebära att synen på undervisning, 

språkutveckling och lärandet hos eleverna kan komma att ändras till ett mer behavioristiskt tänkande i 

framtiden.  

 

Metoddiskussion 

För att denna studie skulle ha fått en ännu större tillförlitlighet till det resultat vi fått skulle det ha behövts 

mer tid till att utföra detta självständiga arbete. Med mer tid att förfoga över skulle vi även ha haft 

möjlighet att kunna observerat lärarna i deras klassrum under en längre period. Enligt Hattie (2012) är tala 

och handlingar två skilda aspekter gällande undervisning i skolan (Hattie, 2012, s. 94). Därav anser vi att 

genom observationer av lärarnas dagliga undervisning under en längre period tillsammans med våra 

kvalitativa intervjuer kunde ha gett oss en mer konkret och förlitlig bild av hur lärarna tillämpar arbetssätt 

och strategier för att utveckla den muntliga förmågan hos elever som har svenska som andraspråk.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
 

 

 

Inledande frågor 
 

I vilken årskurs undervisar du i? 

 

Undervisar du i alla ämnen eller har ni delat upp ämnena i arbetslaget? 

 

Hur länge har du arbetat med att undervisa elever som har svenska som andraspråk? 

 

Vad finner du är det roligaste med att arbeta med nyanlända? 

 

Vad är det svåraste? 

 

Vilket skulle du säga är det vanligaste sättet som du låter eleverna arbeta med gällande 

utveckling av elevernas muntliga förmåga? 

 

 - Använder du dig av andra arbetssätt i din undervisning i syftet med att 

 utveckla den muntliga förmågan hos eleverna? 

   

  

 - Hur ser du på katederundervisning, individuellt, par och grupparbete gällande 

 elevers utveckling av den muntliga kommunikativa förmågan, motivera svaret? 

 

 - Hur väljer du dina arbetssätt?  

 

- Hur skulle du beskriva en så kallad genomsnittlig lektion där eleverna övar sig 

på den muntliga förmågan?  

 

  

 - Vilka arbetssätt anser du är bra och mindre bra gällande elevernas utveckling 

 av den muntliga förmågan? Motivera svaret  
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Vilket eller vilka tillvägagångssätt använder du för att utveckla den muntliga förmågan hos 

elever som har svenska som andraspråk till skillnad mot elever som har svenska som 

modersmål ? Varför / Varför inte? 

Finns det några skillnader och likheter på hur du stödjer en elev som har svenska  som andra 

språk i förhållande till en elev med svenska som har svenska som modersmål? Varför / varför 

inte? 

  

Om en elev har svårigheter med att framföra ett förstårligt budskap vid muntliga 

konversationer i klassrummet, hur hjälper du eleven att framför budskapet på ett förstårligt 

sätt? Vilka tillvägagångssätt använder och varför använder du dessa?  

 

Om du har elever som har svårt med att komma igång att prata och vara delaktiga vid 

muntliga konversationer i klassrummet hur gör du då för att eleverna lättare skall komma in i 

konversationen? Vilka tillvägagångssätt använder du och varför använder du just dessa? 

 

Finns det skillnader/ likheter på hur du som lärare hjälper elever med svenska som andraspråk 

att börja prata vid muntliga kommunikationer i klassrummet jämfört med elever som har 

svenska som modersmål? Motivera svaret 

 

Hur bjuder du in eleverna till samtal i klassrummet? 

 - Vilka tillvägagångssätt använder du? 

 - Är det skillnad på hur du bjuder in eleverna till samtal och diskussioner om det 

 är inför hel klass eller vid individuella samtal? 

 

 

Hur ger du feedback och återkoppling till tystlåtna elever? Vilka tillvägagångssätt använder 

du och varför använder du dessa vid feedback och återkoppling? 

 

- Använder du liknande tillvägagångssätt vid feedback och återkoppling till 

icke tystlåtna elever? Varför / Varför inte? 

 

När vi läser om att utveckla den muntliga förmågan ser vi att många inlägg handlar om 

relationen till mellan produktion av det verbala språket och språkets grammatik. Hur ser du på 

denna relation?  

Hur återspeglas detta i din undervisning?  

Hur arbetar du med rättelser av språket vid träning av den muntliga förmågan  hos elever? 

 - Varför arbetar du på detta sätt gällande rättning av språket? 
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Vilka svårigheter har du stött på vid undervisning av den muntliga förmågan när det gäller 

elever som har svenska som andraspråk? 

 - Varför har just detta varit svårt för dessa elever? 

 - Finns det några likheter och skillnader gällande svårigheter vid undervisning 

 av den muntliga förmågan hos elever med svenska som andraspråk jämfört med 

 och elever som har svenska som modersmål? Motivera svaret. 
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Bilaga 2 - Informationsbrev och medgivandeblankett 

 

Information om en studie gällande utveckling av den muntliga förmågan hos elever med 

svenska som andraspråk. 

Vi är två lärarstudenter som heter Karolin Dahlberg och Clemence Chaba. Vi läser den sjätte terminen på 

lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. Under vår utbildning har vi fått kunskap om hur viktigt det är att 

utveckla den muntliga förmågan hos sina elever och speciellt hos elever med svenska som andraspråk. 

Detta ökade vårt intresse om hur lärare praktiserar detta med hjälp av arbetssätt och strategier i sin 

undervisning gällande elever som har svenska som andraspråk. Därmed kommer vi i denna studie att 

undersöka och söka svar på hur lärare praktiserar den muntliga förmågan hos sina elever som har svenska 

som andraspråk. Vilka arbetssätt och strategier använder lärarna sig av för att utveckla elevernas muntliga 

förmåga. Varför använder sig lärarna av just dessa arbetssätt och metoder 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att undersöka din syn på undervisning gällande utveckling av 

den muntliga förmågan hos elever. Vi kommer att samla in data genom att intervjua dig vid ett tillfälle. 

Under denna intervju kommer du att få svara på ett par frågor gällande elevers utveckling av den muntliga 

förmåga, hur och varför du praktisera detta i din egen undervisning, samt vilka tankar och idéer du har 

angående utvecklingen av den muntliga förmågans hos elever med svenska som andraspråk. Frågorna som 

ni skall besvara under intervjun kommer att skickas ut till er i förtid, så att ni kan lättare kan förbereda er. 

 

Vi kommer att utföra intervjun under november månad. Materialet kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Om du går med på att delta i denna studie skriver du under blanketten och lämnar den till oss i samband 

med intervjutillfället . Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Michael Håkansson 

tel. 018 471 9999, e-post: michael.hakansson@edu.uu.se 

 

Uppsala 11 november 2016 

Karolin Dahlberg, karolindahlberg@gmail.com 

Clemence Chaba, clemence.chaba@gmail.com 
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Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om utveckling av den muntliga förmågan hos elever med svenska som 

andraspråk, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Karolin Dahlberg 

och Clemence Chaba som går den sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till min medverkan i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas och 

behöva svara på frågor angående elevers utveckling av den muntliga förmågan, mina arbetssätt och 

metoder, samt valet av mina arbetssätt och metoder och vad det innebär för mina elevers utveckling av 

den muntliga förmågan.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när 

som helst kan avbrytas, av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data, även 

efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna 

inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och forskningsrelaterade 

verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

1. Lärarens namn: ……………………………………………… 

 

Skola: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

 

.......................................................................  

Lärarens underskrift   

 


