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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet 

bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en 

grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. 

 Studien har sin utgångspunkt i tre frågeställningar där de två inledande frågeställningarna handlar om 

förekomsten av muntliga aktiviteter i undervisningen, och elevernas uppvisade språkliga aktivitet i 

respektive muntlig aktivitet. Den tredje frågeställningen handlar om hur läraren motiverar sitt val av 

undervisning. Data till de två första frågeställningarna har samlats in via observationer, medan 

frågeställning tre har besvarats genom en semistrukturerad intervju med undervisande lärare.  

I resultat framkom det att flertalet olika muntliga aktiviteter förekom i undervisningen, där 

smågruppsarbete och olika frågebaserade övningar användes mest frekvent, och det var också dessa 

aktiviteter som genererade störst mängd språklig aktivitet hos eleverna. En mindre frekvent aktivitet 

var parövningar. Undersökningen visade vidare att eleverna sällan tog egna initiativ till muntlig 

interaktion, utan var i stort behov av stöttning från undervisande lärare. En stor del av interaktionen 

ägde rum på elevernas modersmål. Resultatet från intervjun visar att undervisningen har sin 

utgångspunkt i de konkretiserade kunskapskrav som finns skolan. Muntliga färdigheter tränas 

kontinuerligt i olika sorters aktiviteter där eleverna är i stort behov av stöttning och styrning från 

läraren.  

Nyckelord: 
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1. Inledning  

Svenska för invandare, sfi, syftar på den utbildning som sedan 1965 är den officiella språkutbildningen 

för invandrare i Sverige (Skolinspektionen, 2010). Utbildningens innehåll och struktur har skiftat 

under åren; från 1970-talets formbaserade och grammatiskt inriktade undervisning, till 1980-talets 

alltmer kommunikativt präglade undervisning där samtal och interaktion stod i fokus (Lindberg och 

Sandwall, 2012:390). Det kommunikativa inslaget återspeglades också i den kursplan som började 

gälla 2007, och nu riktades undervisningen mot den funktionella språkförmågan som innebär en 

förmåga att kunna ”kommunicera på svenska i tal och skrift i vardags-, samhälls-och arbetsliv” 

(Lindberg och Sandwall, 2012:392), d.v.s. kommunikation i verkligheten. Idag, 2018, utgör 

färdigheterna tala och samtala två av fem färdigheter sfi-eleven förväntas tillägna sig i sin utbildning 

(Skolverket, u.å.), och möjligheten att träna dessa färdigheter bör därför vara central i undervisningen. 

För drygt två år sedan fick jag möjlighet att stifta närmare bekantskap med sfi-undervisningen, då jag 

för första gången fick axla rollen som sfi-lärare. Snabbt insåg jag möjligheterna i en organisation där 

undervisningstiden var 15 timmar per vecka istället för de 4 timmar/vecka jag var van vid från 

gymnasiekurserna i svenska och engelska. Lika snabbt insåg jag utmaningarna, och en av de största 

var just att få eleverna att samtala. Tidigt blev det märkbart att eleverna hellre lyssnade och gjorde 

skriftliga övningar än interagerade. Samtidigt var både jag och kursplanerna överens – att kunna 

kommunicera i vardags-, samhälls-och arbetsliv på svenska är väsentligt. Med bakgrund i dessa 

erfarenheter valde jag därför att närmare studera den muntliga aktivitet som förekommer i ett sfi-

klassrum där eleverna har kort skolbakgrund.  

 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att få en fördjupad bild av undervisningen i muntlig språkfärdighet på 

sfi. Fokus i studien är elever med kort skolbakgrund, och som befinner sig i ett tidigt stadium av sin 

språkutveckling.  

 

Utifrån ovanstående syfte har följande tre frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka muntliga aktiviteter förekommer i undervisningen?  

 

2. Hur språkligt aktiva är eleverna i de olika muntliga aktiviteterna?  

 

3. Hur motiverar läraren sitt val av muntliga aktiviteter?  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis 

presenteras skolans styrdokument och sfi som utbildningsform. Därefter följer ett avsnitt om 

andraspråksinlärning och muntlig språkfärdighet. Efter det behandlas muntlig språkfärdighet ur ett 

didaktiskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom området.  

  Skolans styrdokument  

Muntlig förmåga är en del av den kommunikativa kompetens som lyfts fram i kursplanen för 

utbildning i svenska för invandrare. I kursplanen, som är fastslagen av regeringen, (Harstad & 

Hostetter, 2017:14) uttrycks det på följande sätt:  

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar en 

kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl muntligt som 

skriftligt, utifrån sina behov/…/ En viktig kompetens är att kunna använda strategier och olika medier 

för att på det mest effektiva sättet få fram sitt budskap (Skolverket, u.å.).  

Som man kan utläsa innefattar den kommunikativa förmågan både tal och skrift, men fokus i den här 

studien kommer att vara talet d.v.s. den muntliga förmågan. I kursplanen skrivs det också att eleven 

”ska ges förutsättningar att utveckla förmågor som att tala och samtala svenska i olika 

sammanhang”/…/ (Skolverket, u.å).  

 

Ett annat viktigt styrdokument är den läroplan som regeringen utarbetat för vuxenutbildningen. Den 

heter Läroplan för vuxenutbildningen (Harstad & Hostetter, 2017:14) och i den betonas vikten av 

individanpassad undervisning, då vuxenutbildningen ofta består av heterogena elevgrupper med skilda 

erfarenheter, kunskaper och mål med utbildningen (Skolverket, u.å.). 

 Sfi som utbildningsform  

Utbildningen Svenska för invandrare (sfi) är en språkutbildning med syftet att erbjuda grundläggande 

och funktionella språkkunskaper inom vardags, samhälls-och yrkesliv, samt förbereda för fortsatta 

studier. Sfi innefattar också grundläggande läs-och skrivundervisning för de som inte kan läsa eller 

skriva (Skolverket, u.å.). Sfi är sedan 2016 en del av den kommunala vuxenutbildningen (Harstad och 

Hostetter, 2017, s.18 och 26). För att påbörja sfi ska eleven ha fyllt 16 år, men majoriteten av eleverna 

har fyllt 20. Det finns ingen övre åldersgräns (Harstad och Hostetter, 2017:26).  

Sfi består av tre studievägar 1, 2, 3 och fyra kurser: A, B, C, D. Vilken studieväg eleven påbörjar beror 

på tidigare kunskaper och skolbakgrund, och dessa kartläggs innan eleven placeras i en grupp. 

Studieväg 1 är riktad till eleverna med kort skolbakgrund och studieväg 3 till de med högre utbildning 

och studievana (Skolverket, u.å.).  

Bedömning sker utifrån följande fem färdighetsområden: hörförståelse, läsförståelse, skriftlig 

färdighet, muntlig produktion samt muntlig interaktion, och de bedöms utifrån betygsskalan A-F, där 

E är det lägsta godkända betyget (Skolverket, u.å.). För att få godkänt (betyg E) i kurs B ska eleven 

kunna ”delta i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på 

påståenden/…/samt ställa och besvara frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet” 
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(Skolverket, u.å.). Inom färdigheten muntlig produktion ska eleven kunna berätta något på ett till ”viss 

del sammanhängande” samt ”begripligt sätt” (Skolverket, u.å.).  

 Centrala begrepp  

I det här avsnittet presenteras uppsatsens centrala begrepp, och tre begrepp som frekvent återkommer 

är andraspråkstalare, andraspråksinlärare och andraspråkselev. Begreppen har använts synonymt, 

även om termen andraspråkselev främst förekommer i det avsnittet som behandlar muntlighet i 

klassrummet. Termen andraspråk syftar på den ordning i vilka språk lärs in, och enligt Abrahamsson 

(2009:13) är andraspråk de språk som lärs in efter modersmålet.  

Muntlig produktion respektive interaktion är två andra centrala begrepp i det här arbetet, och just 

interaktionell kompetens är en viktig del av den kommunikativa språkförmåga som beskrivs av Celce- 

Murcia (2008), citerad i Olofsson och Sjöqvist (2013:694). Muntlig produktion syftar till förmågan att 

kunna uttrycka sig, medan interaktion innebär tal mellan två eller flera parter d.v.s. det språkliga 

samspelet (Palmér, 2010:20).  

Ytterligare ett begrepp är aktiviteter, vilket i den här uppsatsen används som en paraplyterm för att 

beskriva de arbetssätt och övningar som förekommer i klassrummet, men också för att beskriva de 

språkliga strukturer som synliggörs i de olika övningarna. Det här förklaras närmare i kapitel 3.  

 Teoretiska utgångspunkter  

I det här kapitlet kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras, och först behandlas den 

muntliga interaktionens och produktions roll vid inlärning av ett andraspråk. Därefter beskrivs muntlig 

färdighet från ett didaktiskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom området.  

 Muntlig språkfärdighet och andraspråksinlärning 

2.4.1.1 Interaktionens roll 

I början av 1980-talet riktades andraspråksforskningens uppmärksamhet mot interaktionens roll vid 

inlärningen av ett andraspråk. Då presenterade Long (1980, 1996) sin interaktionshypotes som innebär 

en anpassning av interaktionen när någon av samtalsparterna signalerar att hen inte förstår vad som 

sägs (Abrahamsson, 2009:181). Dessa anpassningar uppstår när den infödda talaren och 

andraspråkstalaren gemensamt försöker lösa problem i kommunikationen, något som blivit känt under 

begreppet förhandling (eng. negotiation of meaning). Det är genom förhandling som inflödet blir 

begripligt för andraspråkstalaren och det leder i sin tur till språkinlärning (Lindberg, 1995:29).     

 Inte sällan är det den infödda talaren som anpassar sin kommunikation och enligt Abrahamsson 

(2009:182–183) kan det handla om att fokusera samtalet till sådant som är nära i tid och rum och att i 

hög grad låta andraspråkstalaren styra val av samtalsämne. Att använda frågor för att bekräfta, 

förtydliga eller introducera samtalsämnen är också ett vanligt inslag i interaktion med 

andraspråkstalare (Lindberg, 1995:28). Övriga anpassningar kan ske i form av bekräftanden, 

förtydliganden, omformuleringar och upprepanden där den infödda talaren använder sig av den 

korrekta språkformen (Abrahamsson 2009:184). Även inläraren innehar en viktig roll i den här 

processen och genom att på olika sätt bekräfta sin förståelse eller visa att hen inte förstår bidrar 

andraspråksinläraren till att skapa meningsfull interaktion (Lindberg, 1995:29).  
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2.4.1.2. Vikten av inflöde och utflöde  

En annan viktig komponent i språkinlärningsprocessen är inlärarens språkliga produktion, dess 

språkliga utflöde, och Swain (1985), citerad i Abrahamsson (2009:178) är en av de forskare som 

betonat vikten av begripligt utflöde. Swain (1985) menar att reflektion över den egna 

språkproduktionen möjliggörs först vid framtvingandet av begripligt tal strax över den nivå inläraren 

behärskar, ett så kallat framtvingat utflöde (eng. pushed output) (Abrahamsson, 2009:179). Swain 

(1985), säger därmed att det finns ett tydligt samband mellan andraspråkstalarens egen 

språkproduktion och utvecklingen av muntlig färdighet, och mest gynnsamt är situationer där talaren 

ges möjlighet att uttrycka längre sekvenser av tal (Abrahamsson, 2009). Talsituationer där 

samtalsparterna argumenterar och utreder s.k. utforskande tal anses också som särskilt framgångsrika 

(Gibbons, 2010:36). 

Vid sidan av utflödets betydelse spelar även inflödet en viktig roll, det vill säga det språk som 

inläraren exponeras för (Lindberg, 1995:23), och extra gynnsamt är det inflöde som uppstår i samtal 

(Lindberg, 1995:25). Samtalet blir därmed en viktig och väsentlig del av språkinlärningen. Det är 

också viktigt att inläraren exponeras för ett rikt och mångfacetterat språk eftersom det, enligt Long  

(2017:2-3) finns ett samband mellan det språk andraspråksinläraren utsätts för och det språk inläraren 

själv producerar. Om inläraren endast utsätts för korta yttranden där samma ord och fraser upprepas 

tenderar det att färga inlärarens produktion.  

 Muntlig språkfärdighet i klassrummet 

Såväl i klassrummet som inom forskning har läs-och skrivinlärning ofta prioriterats framför sådana 

färdigheter som tala och lyssna (Gibbons, 2010:31 & 35), trots att de utgör en del av kursmålen.  

Studier visar att interaktionsövningar förekommer i undervisningen, men att arbetsupplägget spelar en 

betydande roll för språkinlärningen av andraspråket (Gibbons, 2010:37).  

I det här avsnittet kommer inledningsvis vanliga interaktionsmönster och klassrumsaktiviteter att 

beskrivas. Därefter följer en kortare redogörelse om talutrymmet i klassrummet.  

2.4.2.1 Interaktionsmönster i klassrummet  

Rosén och Wedin (2015:139) gör en uppdelning i tre sorters interaktion, där den första utgörs av 

lärare – elever i helklass, den andra av lärare – en/fåtal elever, och den tredje och sista av elev – elev-

interaktion. Dessa aktiviteter pågår parallellt och kan inte alltid särskiljas (Rosén och Wedin, 

2015:139).  

 

Den förstnämnda interaktionen lärare – helklass innehåller ofta det Rosén och Wedin (2015:89) kallar 

för IRF-interaktion, men som också går under benämningarna IRE eller IRU-struktur. I praktiken 

innebär det att en lärare ställer en fråga (I), oftast med ett givet svar, eleven svarar (R) och det här följs 

av en återkoppling från läraren (F) (Rosén & Wedin, 2015:89). Gibbons (2010:38) gestaltar hur IRF-

interaktion kan se ut med följande exempel: 

 

Fråga (I): Vilken årstid kommer efter hösten? 

Svar (R): Vinter.  

Återkoppling (F): Jättebra 

 

 Interaktion bestående av frågor med givna svar, så kallade kontrollfrågor (eng. display questions) 

(Long, 2017:6) är perfekta i repetitions-och kontrollsyfte, men inbjuder inte till det rika och 

mångfacetterade språk som gynnar utvecklingen av ett andraspråk (Long, 2017:2–3). Inte heller 
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kontrollfrågor som ”Har ni förstått?” eller ”Eller hur?”, inbjuder till ett rikt utflöde, då dessa frågor 

oftast besvaras med ett kort ”ja” alternativt med tystnad (Rosén och Wedin, 2015:140). Gibbons 

(2010) menar därmed att kommunikation bestående av en till stor del kontrollfrågor fråntar eleverna 

möjligheten att” producera ett begripligt utflöde” (s.38). I IRF-baserad interaktion är det istället läraren 

som i första hand ges talutrymme, medan elevernas utrymme begränsas till att besvara frågan (R) 

(Long, 2017:6).  

 

Utöver kontrollfrågor är så kallade öppna frågor (eng. referential questions) ett vanligt inslag i 

undervisningen. Det innebär att läraren ställer frågor där svaret inte är känt, till exempel ”Tyckte du 

om filmen?”, ”Vilken del av filmen tyckte du bäst om”? Den här sortens öppna frågor tenderar att leda 

till längre elevyttranden med ett mer komplext innehåll (Long, 2017:7). Genom att sedan följa upp 

elevens svar kan läraren uppmuntra eleven att utveckla sina tankegångar och följaktligen sitt språk 

(Lindberg och Sandwall, 2012:429).  

 

Den andra sortens interaktion som Rosén och Wedin (2015:142) presenterar är: lärare – en/fåtal 

elever, och det är också en vanligt förekommande aktivitet i klassrummet. Ofta arbetar eleverna 

individuellt eller i smågrupper med en viss uppgift medan läraren hjälper till där det behövs  

(Rosén och Wedin, 2015:142). 

 

Den tredje sortens interaktion elev-elev är fortfarande ett relativt outforskat forskningsområde  

(Rosén och Wedin, 2015:147) men de poängterar att den interaktion som uppstår elever emellan spelar 

en viktig roll för språkutvecklingen hos andraspråksinlärare. Inom CLT, kort för Communicative 

Language Teaching är den bärande tanken att läraren ska ta ett steg tillbaka och istället låta par-och 

gruppsamtal dominera, då det leder till ökade möjligheter att få ett flyt i språket (Richards och Rogers, 

2014:97). Vidare hänvisar Lindberg och Sandwall (2012:428) till forskning som visar att 

smågruppsarbete utan lärarhandledning erbjöd eleverna fler möjligheter till varierad kommunikation 

och självkorrigiering.  

 

Gibbons (2010:45) menar att interaktion uppstår först när övningen kräver det och inte bara 

uppmuntrar till det. Long (2007:4) lyfter ett ofta återgivet exempel på en parövning där muntlig 

interaktion är nödvändig för att uppgiften ska kunna lösas. Övningen går i korthet ut på att elevparet 

ska arrangera varsin uppsättning geometriska figurer på samma sätt, men utan att se varandras figurer 

(Long, 2017:4). Inlärningen är därmed inbakad i själva arbetsprocessen menar Long (2017) som 

uttrycker det på följande sätt: ”Learning the language through doing the task” (s. 4). En viktig aspekt 

här att övningen kräver samarbete och det här leder i sin tur till att eleverna måste ta större ansvar för 

sin egen inlärning (Richards och Rogers, 2014:98).  

 

En avslutande aspekt att ta i beaktning är talutrymmet i klassrummet. Senare forskning har betonat 

vikten av att studera vissa elevers tolkningsföreträde d.v.s. de som enligt Lindberg och Sandwall 

(2012) ”tar sig rätten att tala, kritisera och bedöma vad som är värdefulla yttranden i klassrummet” 

(s.430). 
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 Vertikalt tal  

Vertikalt tal syftar på yttranden som innehåller ord och uttryck från tidigare uttalanden, och det här 

vanligt förekommande hos andraspråkstalaren. Ellis (1985) ger följande exempel: 

Teacher: Take a look at the next picture 

Pupil: Box 

T: A box, yes 

P: A box bananas  

(Ellis, 1985:155).  

Eleven repeterar därmed det läraren har sagt, men som man kan se i exemplet så läggs även 

information till, alternativt tas bort. Ibland följer upprepningarna direkt efter ett yttrande och ibland 

vid ett senare tillfälle, och det här är enligt Ellis (1985:155) ett sätt för andraspråksinläraren att 

bearbeta det som sagts. Man har också kunnat se att de första strukturerna andraspråksinlärarna tar till 

sig är de som de utsätts för mest frekvent, men samtidigt betonar Ellis (1985:156) att kopplingen 

mellan inflöde och utflöde ännu inte är helt kartlagd.  

 Stöttning och modersmålets roll  

Begreppet stöttning (eng.scaffolding) är centralt inom den sociokulturella lärans syn på kunskap, och i 

klassrumssammanhang betyder det att läraren bistår med den hjälp eleven behöver för att klara av en 

viss uppgift, en uppgift eleven i ett senare skede ska klara av själv (Gibbons, 2010). I  

andraspråksklassrummet menar Gibbons (2010:29–30) att det är viktigt att ställa sig frågan vilken sorts 

stöttning eleven behöver för att klara avancerade och utmanande uppgifter, då det är utformningen av 

stöttningen som avgör hur framgångsrik inlärningen blir. 

 

 Stöttningen kan se ut på olika sätt, och en form sker av stöttning sker genom det förenklade språk som 

i klassrummet går under namnet teacher talk. Det innebär att läraren förenklar sitt tal genom att t.ex. 

tala långsammare, ta fler pauser, repetera viss information samt använda färre ord per mening (Ellis, 

1985:146). Stöttning förekommer även elever emellan, det Gibbons (2010:42) kallar för kollektiv 

stöttning, och Gibbons (2010) menar vidare att den stöttningen är lika värdefull som den läraren ger. 

En studie genomförd på sfi av Rosén (2013) visade att de som delar modersmål också valde att 

interagera med varandra på det språket (Rosén och Wedin, 2015:120), och det här kan betraktas som 

en form av språklig stöttning där eleverna med hjälp av sin gemensamma språkliga repertoar skapar 

mening.  

Axelsson (2013:551) betonar också modersmålets roll vid utvecklingen av ett andraspråk, och menar 

att eleverna blir stärkta om deras modersmål tillåts vara en integrerad del av undervisningen. Det här 

framgår också i Thomas och Colliers studier (1997, 2002), citerad i Axelsson (2013:554), där de 

poängterar att elever som får rika möjligheter att använda sitt modersmål såväl som sitt andraspråk får 

en gynnsam språkutveckling på alla nivåer. Tillgång till lexikon samt böcker på modersmålet är en 

annan viktig framgångsfaktor i undervisningen, menar Axelsson (2013:551). 

 

Axelsson (2013:551) förespråkar också en undervisning där elever med samma modersmål arbetar 

tillsammans, och där språkligt starkare elever kan hjälpa de som ännu inte kommit lika långt i sin 

språkutveckling. Språkligt homogena grupper är framförallt att föredra i uppgifter som rör språkliga 

strukturer, enligt Garcia och Flores (2012:13). Murrays (2005) studie, citerad i Franker (2013:777) 
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visar att modersmålet utgör ett extra stort stöd för elever med kort skolbakgrund, då det dels leder till 

bättre förståelse, dels minskar stress. 

Andra stödjande insatser kan bestå av att ge andraspråkselever undervisning i språkliga strategier och 

språklig medvetenhet, menar Olofsson och Sjöqvist (2013:688–690). Språkliga strategier handlar om 

förmågan att kunna omformulera sig, att hitta synonymer, men också att ”förhandla sig till förståelse” 

(s.689) genom att signalera sin bristande förståelse till mottagaren. Språklig medvetenhet handlar om 

insikter i hur man bäst lär sig ett språk, hur hjälpmedel som ordböcker och bilder kan främja 

inlärningen (Olofsson och Sjöqvist, 2013:690).  

 Utbildningens roll  

Många av de elever som idag registreras på sfi har enligt Franker (2013) ”ingen eller mycket kort 

skolbakgrund” (s.773), vilket gör dem ovana vid studier av teoretisk karaktär och den formella 

inlärning som präglar skolan (Franker, 2013:773). Young Schulten (2013) påpekar att 

andraspråksforskningen främst varit fokuserad på den utbildade medelklassen, men att den istället bör 

fokusera på lågutbildade invandrare som invandrat i vuxen ålder, då det saknas betydande forskning i 

ämnet: ”When asked which classroom practices have been shown to be most useful for such learners, 

clear answers are not forthcoming. There is too little systematic research” (Young Schulten, 2013: 

442).  

Det är ofta den här gruppen, kortutbildade invandrare, som misslyckas med att utveckla tillräckliga 

språkkunskaper för att kunna integreras i samhället, menar Young Schulten (2013), som vidare 

hänvisar till en studie av Dustmann och Van Soets (2002) där det fastlås att muntlig språkfärdighet i 

ett andraspråk är den enskilt viktigaste faktorn för integration. Därmed är kortutbildade den sämst 

rustade gruppen för att kunna kommunicera med människor i det nya hemlandet (Young Schulten, 

2013:443). Forskning visar vidare att vuxna invandrare i mindre utsträckning interagerar med 

modersmålstalare än vad andra invandrargrupper i gör, och i många länder är också 

utbildningsmöjligheterna för vuxna invandrare sämre (Young Schulten, 2013:450).  

 

 I en annan studie genomförd av Kurvers (2002), citerad i Young Schulten (2013) jämfördes den 

metaspråkliga medvetenheten mellan litterata vuxna, illiterata vuxna med kort skolbakgrund och barn i 

början av sin läsutveckling. Studien visade en större skillnad mellan litterata respektive illiterata 

vuxna än mellan barn och vuxna. Det här innebär att ålder inte primärt är den avgörande faktorn vid 

språkinlärning, utan att även litteraciteten spelar en avgörande roll (Young Schulten, 2013:446).  

 Tidigare forskning 

En studie som på ett omfattande sätt behandlat interaktion inom andraspråksundervisningen är 

Lindbergs studie från 1995. Syftet med studien var att undersöka det Lindberg (1995) kallar för ”olika 

aktiviteters kommunikativa potential” (s.72) d.v.s. i vilken utsträckning olika muntliga aktiviteter 

främjar andraspråkselevers kommunikativa förmåga (Lindberg, 1995:72). Liksom föreliggande studie 

genomförde Lindberg (1995) sin undersökning bland vuxna elever med varierad vistelsetid i Sverige. 

En viktig skillnad mellan undersökningsgrupperna i Lindbergs (1995) studie och föreliggande arbete 

är dock skolbakgrund och språklig heterogenitet. Det här kommer jag att redogöra närmare för i 

kapitel 3.  
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De 10 parametrarna som Lindberg (1995:79) använde som utgångspunkt i sin analys omfattade både 

interaktionens struktur såväl som innehållet i interaktionen. Lindberg (1995) studerade b.la. aspekter 

som IRU-strukturen (jfr 2.3.9), i vilken utsträckning eleven tog initiativ, hur mycket talutrymme 

eleverna gavs, turlängd d.v.s. hur många ord elever respektive lärare sa vid varje yttrande, vilken sorts 

frågor som dominerade undervisningen (se 2.3.9) samt vilka kommunikationsstrategier eleverna 

använde för att göra sig förstådda (Lindberg, 1995:82–83).   

Resultatet av studien är för omfattande för att presenteras i detalj och därför följer här en 

sammanfattning. Ett mönster som tydligt framträdde var skillnaden i taltid mellan de lärarstyrda och 

icke-lärarstyrda aktiviteterna, där de lärarstyrda aktiviteterna främst dominerades av lärarens tal. 

Samtidigt så var talutrymmet bland eleverna mer jämnt fördelat i aktiviteterna läraren ledde. Ett annat 

återkommande mönster i lärarledda aktiviteter var förekomsten av IRU-strukturen, även om den 

förekom i olika grad. Av de lärarledda aktiviteterna var det i diskussionen inlärarna var som mest 

aktiva och använde sig av flest kommunikationsstrategier (Lindberg, 1995:142). 

I par och gruppaktiviteterna var kommunikationen som mest varierad i de aktiviteter som innehöll 

riktiga informationsklyftor snarare än påhittade (Lindberg, 1995:145) och det här visar vikten av 

autentiska kommunikationssituationer där eleven är genuint intresserad av vad samtalspartnern har att 

säga. Undantaget var rollspelet som utgick från en konstruerad situation, men som trots det var den 

aktivitet som i högst grad påminde om ett naturligt samtal (Lindberg, 1995:139). Slutligen visade 

studien att parövningar bör innehålla det Lindberg (1988:142) kallar för flervägsuppgifter, där båda 

samtalsparterna behöver delge information för att uppgiften ska kunna lösas.  

Ytterligare en studie som behandlat andraspråkskommunikation i en utbildningskontext är 

McDonoughs och Hernández Gonzáles studie från 2013. Även den genomfördes bland vuxna 

akademiker och åldersmässigt matchar den urvalet i min undersökning. Undersökningen ägde rum 

under en konversationskurs i engelska för andraspråkstalare (McDonough och Hernández Gonzáles, 

2013:297) och resultatet analyserades utifrån fyra interaktionella kontexter samt frågetyper 

(McDonough och Hernández Gonzáles, 2013:307).  

 

De fyra interaktionella kontexterna som framkom var: 1) Communciation - interaktion baserat på 

elevernas intressen, erfarenheter och upplevelser av kursen, 2) Content - interaktion som kretsade 

kring ett givet ämne eller tema och där eleverna fick svara på frågor ställda av läraren, 3) Explicit 

language - interaktion med fokus på språkets form t.ex. grammatik eller ordkunskap, 4). Managment - 

interaktion innehållande instruktioner om utförandet av olika aktiviteter (McDonough och Hernández 

Gonzáles, 2013:298–300). Utöver ovannämnda kontexter urskildes också fyra frekvent förekommande 

frågetyper: Referential questions eller s.k. öppna frågor där läraren på förhand inte kände till svaret, 

display questions, frågor med givna svar (se. 2.4.2.1.), comprehension questions som användes för att 

kontrollera inlärarnas förståelse (se. 2.4.2.1) samt clarification questions vars syfte var att förtydliga 

och bekräfta information (McDonough och Hernández Gonzáles, 2013:300–301). 

 

Studien visade att eleverna producerade en mindre mängd tal än lärarna i alla kontexter, men lärarnas 

talutymme var som störst i kontexterna Management och Explicit language, vilket stämmer väl 

överens med Lindbergs (1995) studie samt tidigare forskning (se 2.4.2.1). Kontrollfrågor (eng. display 

och comprehension questions) dominerade i kontexten Explicit language, medan öppna frågor s.k. 

referential questions (se 2.4.2.1) främst framträdde inom kontexten Content där interaktionen utgick 

från ett visst tema (McDonough och Hernández Gonzàles, 2013: 301–308).  
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Studien visade vidare att den mest genuina interaktionen ägde rum inom kontexten Communication 

där elevernas egna erfarenheter stod i centrum och den språkliga aktiviteten var som högst när 

kontroversiella ämnen behandlades (McDonough och Hernández Gonzáles, 2013:303). Det verkar 

därmed som att den muntliga språkanvändningen gynnas av ämnen som berör och behandlas utifrån en 

personlig kontext.  

3. Metod 

I det här kapitlet kommer jag inledningsvis redogöra för den forskningsstrategi jag använt mig av. 

Därefter följer en beskrivning av urvalsprocessen, material och genomförandet av studien. Vidare i 

kapitlet beskrivs bearbetning och analys av materialet samt de etiska aspekter som tagits i beaktande 

vid genomförandet.  

 Forskningsstrategi 

Jag har genomfört en fallstudie, vilket är vanligt förekommande i småskaliga projekt där en specifik 

företeelse ska studeras (Denscombe, 2016:91). Fallstudier är därmed särskilt lämpliga när ett distinkt 

fenomen ska studeras på djupet (Denscombe, 2016: 191–192). Syftet med den här studien är att 

undersöka företeelsen muntlig aktivitet inom sfi-undervisningen, vilket gör fallstudien till en passande 

forskningsstrategi. För att besvara frågeställningarna har kvalitativa metoder som 

klassrumsobservationer och intervju genomförts. Det här förklaras närmare i avsnitt 3.4. 

 Urval  

Undersökningen genomfördes på utbildningen sfi inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen 

(Komvux). Skolan, som är belägen i en kommun i Stockholms län, erbjuder kurser både på grund-och 

gymnasial nivå såväl som yrkes-och lärlingsutbildningar. Den största andelen elever återfinns dock 

inom sfi-utbildningen, och för närvarande har skolan ungefär 350 elever registrerade på någon av sfi-

utbildningarna. Av dessa går en del på yrkesinriktade sfi-kurser där syftet är att förbereda eleverna för 

en viss profession t.ex. undersköterskeyrket. Övriga elever studerar inom ramen för den vanliga sfi-

undervisningen och det var också inom den verksamheten min undersökning ägde rum. 

 

Valet att genomföra undersökningen på vanliga sfi motiverades på flera sätt. För det första är det den 

verksamhet jag själv undervisar inom och som följaktligen ligger till grund för mina iakttagelser om 

muntlig språkfärdighet. För det andra är vanliga sfi den verksamhet majoriteten av eleverna befinner 

sig inom, och grupperna präglas ofta av en tydlig heterogenitet vad gäller nationalitet, modersmål, 

ålder och kön och till viss del utbildningsbakgrund. Det här gör att urvalet kan betraktas som 

representativt för verksamheten. Ytterligare en urvalsfaktor var tillgängligheten. Det var lätt att få 

tillgång till en grupp som passade undersökningens syfte. 

 

Studien genomfördes i en sfi-grupp med beteckningen B1, d v s eleverna gick studieväg 1, kurs B. 

Enligt undervisande lärare tillhörde dock några elever studieväg 2. Gemensamt för samtliga elever var 
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att de studerat svenska på nybörjarnivå tidigare, varav tre gått i den i den så kallade Alfa-gruppen. I 

Alfa-gruppen går elever som inte är läs och skrivkunniga vid ankomsten till Sverige. Tiden eleverna 

har studerat svenska varierade men undervisande lärare uppskattade att spannet låg mellan 3 månader–

3 år. Det här spannet innefattar dock bara tiden eleven läst på den aktuella skolan. Information om 

tidigare studier på andra skolor saknas. 

 

Den aktuella undervisningsgruppen startades för cirka åtta månader sedan då behovet av en grupp för 

långsamma inlärare var stort. Gruppen bestod av 20 elever i åldrarna 23–60 år, där fyra var kvinnor 

och resterande män. De modersmål som fanns representerade i gruppen var arabiska, tigrinja, dari och 

turkiska, med arabiska som det dominerande språket. Gruppen valdes utifrån kriteriet att de alla 

befann sig i början av sin språkutveckling av andraspråket, och enligt egen erfarenhet är den muntliga 

språkfärdigheten starkt begränsad i det här skedet av språkutvecklingen. Praktiska skäl var en annan 

orsak till valet av grupp.  

 

Eleverna undervisades av två lärare, och jag valde att följa den lärare som var ansvarig för gruppen 

och därmed hade flest undervisningstimmar. Vi kan kalla hen Kim. Kim är behörig sva-lärare och har 

varit verksam lärare på skolan sedan augusti 2017. Observationstillfällena utgick dels från Kims 

schema och dels utifrån min möjlighet att närvara vid dessa tillfällen. Jag stämde också av med Kim 

att inga prov, datorövningar eller större skrivuppgifter skulle äga rum vid observationstillfällena. 

 Material 

Material till studien samlades huvudsakligen in genom klassrumsobservationer och det Denscombe 

(2016) kallar för ”fältarbete i naturliga miljöer”(s.292). Det här innebär att data samlas in i verkliga, 

vardagliga situationer som normalt äger rum i den undersökta miljön (Denscombe, 2016:293). Det var 

också den vardagliga undervisningen som jag var intresserad av att undersöka och fältarbete blev 

därmed ett naturligt val av metod. Observationerna bidrog till att besvara frågeställning ett och två.  

 

För att kunna besvara den tredje och sista frågan intervjuade jag Kim, där hen beskrev och förklarade 

sitt val av lektionsupplägg och övningar.  

 Genomförande 

  Observationer 

Observationerna genomfördes vid tre olika tillfällen à 90 minuter, och den totala observationstiden 

uppgick till 4,5 timmar. Samtliga observationer genomfördes på eftermiddagen i enlighet med Kims 

schema. De två första observationstillfällena ägde rum dagarna efter varandra och den tredje och sista 

påföljande vecka.   

 

Inledningsvis delades eleverna upp i fyra grupper då jag ville få möjlighet att undersöka aktiviteten 

och talutrymmet i varje grupp. Att studera varje enskild elev hade blivit för omfattande. Vid 

gruppindelningen togs ingen hänsyn till kön, ålder eller modersmål och eleverna fick placera sig i 

valfri grupp så länge antalet inte skilde sig nämnvärt åt. I grupp ett fanns tre modersmål 

representerade. De övriga grupperna uppvisade en större språklig homogenitet, där antingen arabiska 
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eller tigrinja dominerade. Samma gruppkonstellationer behölls vid samtliga tre tillfällen även om 

deltagarantalet skiftade något. 

 

Eleverna var hela tiden medvetna om min närvaro och mitt syfte med studien. Mina observationer 

nedtecknades i sex stycken observationsscheman (se bilaga 1) i enlighet med det Denscombe 

(2016:295) kallar för systematisk observation. Varje schema representerade en muntlig aktivitet som 

enligt tidigare forskning antingen är vanligt förekommande i andraspråksklassrummet eller har bevisat 

god effekt på muntlig produktion och interaktion. Sammanlagt observerades sex olika aktiviteter. I 

varje observationsschema nedtecknades dessutom varje yttrandes ungefärliga längd för att se hur 

språkligt aktiva eleverna i respektive grupp var i varje aktivitet. 

 

De sex aktiviteterna som observerades i klassrummet var:  

 

1. IRF-struktur–läraren ställer frågor med givna svar, och svaret följs sedan upp med kort 

respons. ”Vad är det för datum idag”? Är exempel på en sådan struktur (se 2.4.2.1) 

2. Kontrollfrågor–innefattar frågor som ”Eller hur”? ”Förstår ni”? Dessa besvaras ofta med 

”Ja” eller ”Nej” (se 2.4.2.1).  

3. Öppna frågor–frågor utan givna svar (se 2.4.2.1) t.ex. ”Vad gjorde du i somras”?  

4. Smågruppsarbete–arbete med uppgifter i mindre grupper t.ex. arbete med grammatikövning 

eller diskussionsövning (se 2.4.2.1) 

5. Parövningar–uppgifter som ska lösas två och två (se 2.4.2.1) 

6. Övrigt–här inkluderas produktion och interaktion som inte passar i någon av ovanstående 

kategorier.  

 

Denscombe (2016:297) poängterar vikten av att punkterna i schemat är relevanta såväl som 

fullständiga, vilket innebär att alla tänkbara kategorier ska finnas representerade. Utifrån det här 

resonemanget skapades kategorin ”Övrigt”.  

 

Som komplement till observationsschemat förde jag fältanteckningar, något som också 

rekommenderas av Denscombe (2016:299). Fältanteckningarna kompletterades med ljudupptagningar, 

eftersom det i smågrupps-och pararbete inte går att följa samtliga elever samtidigt. Vid varje grupp 

placerades därför inspelningsutrustning som spelade in all kommunikation som förekom under 

lektionen. Vid smågruppsarbetet valde jag att systematiskt förflytta mig mellan grupperna. I grupper 

med en hög grad av muntlig aktivitet stannade jag till lite längre än i grupper som dominerades av tyst 

ensamarbete.  

 Intervjuer 

Intervjun med läraren Kim genomfördes på skolan sent en eftermiddag efter att sista observationen 

hade ägt rum. Anledningen att förlägga intervjun direkt efter avslutad lektion var dels för att ha 

lektionerna och observationerna i färskt minne men också för att det var den tid vi hade till förfogande. 

Intervjun utgick från elva förformulerade frågor (se bilaga 2) och var en så kallad semistrukturerad 

intervju (Denscombe, 2016:66) som innebär att vissa på förhand bestämda ämnen och frågor ska 

behandlas, men i vilken ordning dessa kommer kan variera. I en semistrukturerad intervju finns också 

utrymme för den intervjuade att utveckla sina tankar kring de ämnen som behandlas, vilket det också 

fanns möjlighet för Kim att göra. Det primära syftet med intervjun var att besvara frågeställning tre: 

Hur motiverar läraren sin undervisning?   
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Den sammanlagda intervjutiden uppgick till drygt 20 minuter. Intervjusvaren nedtecknades och 

kompletterades med ljudupptagning.  

 Bearbetning och analys av material  

 Observationer  

Det insamlade materialet bearbetades och analyserades kvalitativt utifrån de tre forskningsfrågorna (se 

1.1.) Som ett första steg i bearbetningsprocessen sammanfattade och renskrev jag mina 

fältanteckningar efter varje genomförd observation. Detta, då det går snabbt att glömma det exakta 

skeendet (Denscombe, 2016:308). Fältanteckningarna bestod, förutom av observationsdata, också av 

personliga reflektioner, och dessa nedtecknades i kronologisk ordning d.v.s. i den ordning de ägt rum i 

klassrummet.  

Bearbetningsprocessen påbörjades en vecka senare och då läste jag inledningsvis igenom samtliga av 

mina fältanteckningar, ett viktigt steg i bearbetningsprocessen enligt Yin (2011:83). Jag återkom till 

fältanteckningarna under hela bearbetnings- och analysprocessen. Det främsta syftet med 

genomläsningen var att identifiera och sammanställa de muntliga aktiviteter som förekommit vid 

samtliga tre observationstillfällen, och därmed besvara forskningsfråga ett: ”Vilka muntliga aktiviteter 

förekommer i klassrummet?” För att kunna identifiera och sammanställa aktiviteterna valde jag att 

använda mig av färgkodning, där varje färg fick representera en aktivitet (se 3.4.1.). Eftersom IRF-

frågor och kontrollfrågor ofta användes simultant och inte alltid gick att separera har de placerats i 

samma färgkategori, och kommer också att presenteras tillsammans i resultatkapitlet.  

Därefter analyserades fältanteckningarna med utgångspunkt i följande tre frågor:  

1. Vilka muntliga aktiviteter ägde rum under lektionen?  

2. När ägde de olika aktiviteterna rum?  

3. Hur ofta ägde aktiviteterna rum?  

Genom att besvara dessa frågor kunde jag utskilja mönster om antalet aktiviteter, när under lektionen 

de olika aktiviteterna inföll och hur ofta respektive aktivitet återkom.  

För att besvara frågeställning två: ”Hur språkligt aktiva är eleverna i de olika aktiviteterna”? lästes 

inledningsvis fältanteckningarna igen, men med fokus på de anteckningar som behandlade elevernas 

språkliga aktivitet d.v.s. mängden tal i respektive muntlig aktivitet. I nästa steg granskade och 

analyserade jag samtliga observationsscheman. Varje aktivitet (IRF, smågrupp etc.) analyserades var 

för sig och antalet yttranden från samtliga tre observationstillfällen räknades ihop för att utläsa hur 

språkligt aktiva eleverna varit i de olika muntliga aktiviteterna. Yttrandenas längd operationaliserades 

genom antalet ord enligt följande: ordkategori 1= ett ord, ordkategori 2=två till fem ord, ordkategori 

3=fler än fem ord. Om t.ex. en elev i grupp 1 under smågruppsarbetet sa: ”Jag läsa här” placerades det 

i schemat för smågruppsarbete, elevgrupp 1, ordkategori 2 (2–5) ord. Resultatet analyserades 

kvalitativt. 

Vad gäller aktiviteten kontrollfrågor förekom de så frekvent att jag inte hann med att anteckna. Jag har 

därför valt att bortse från det schemat i min analys eftersom det inte ger en korrekt bild av det 

observerade. Resultatet kommer istället att bygga på fältanteckningar och till viss del inspelat material. 
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Därefter tittade jag på antalet yttranden i varje grupp för att se om det fanns någon skillnad mellan 

grupperna. Det här var dock inte det primära syftet med studien och jag kommer därför inte att 

fördjupa mig i det i resultat-eller diskussionsdelen. 

 

För att komplettera informationen från fältanteckningarna lyssnades delar av det inspelade materialet 

av, en värdefull aktivitet i analysarbetet för att säkerhetsställa att det insamlade materialet är relaterat 

till forskningsfrågorna, menar Yin (2011:183). Vidare skriver Yin (2011:183) att lyssnandet är 

nödvändigt för att fylla i eventuella luckor och eventuellt lägga till ny information som inte tillkommit 

tidigare. Då ljudinspelningarna enbart hade en kompletterande funktion valde jag att inte transkribera. 

Jag kommer i resultatet att återge några exempel på elevyttranden och dessa kommer att återges i 

vanlig skrift. Uttal, pauser och tvekljud kommer alltså inte att återges.   

 Intervju  

För att besvara frågeställning tre ”Hur motiverar läraren sin undervisning?” bearbetades och 

analyserades intervjusvaren. Inledningsvis läste jag igenom anteckningarna från intervjun för att skapa 

mig en överblick av materialet. Därefter analyserades materialet utifrån två huvudfrågor: ”Hur”? och 

”Varför?”.  Intervjusvaren färgkodades sedan för att utskilja vilka delar av intervjun som besvarade 

respektive huvudfråga. De delar av materialet som handlade om hur och på vilket sätt Kim jobbar 

markerades med en färg och de delar som förklarade varför hen jobbar som hen gör markerades med 

en annan färg. Efter det sammanställdes nya anteckningar.  

 

Som nästa steg i analysprocessen lyssnades ljudinspelningen av för att dels fylla i eventuella luckor, 

dels för att kunna återge exakta citat.  

 Etiska aspekter 

Före första observationen besökte jag gruppen för att informera om studiens syfte samt få deras 

samtycke. Med vid tillfället fanns också en arabisktalande tolk som ingår i den ordinarie 

personalgruppen på skolan. De övriga eleverna delgavs informationen på svenska, men på ett så enkelt 

och grundläggande språk som möjligt. I enlighet med den första av Vetenskapsrådets (2017:7) etiska 

principer det s.k. informationskravet fick eleverna och läraren information om att deras medverkan var 

frivillig och att de när som helst hade rätt att avsluta sitt deltagande. Eleverna och läraren fick vid det 

här tillfället lämna sitt skriftliga samtycke, vilket är i enlighet med Vetenskapsrådets (2017:9) andra 

princip, samtyckeskravet.  

 

För att säkerhetsställa konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017:16) har deltagarna antingen 

anonymiserats eller fått påhittade namn. I största möjliga mån har deltagarna refererats till som ”hen”, 

för att försvåra identifieringen ytterligare. Deltagarna har inte behövt ange några personuppgifter, 

förutom det modersmål de talar. Den insamlade materialet har endast använts i forskningssyfte och 

ingen utomstående har haft eller kommer ha tillgång till materialet, vilket uppfyller det fjärde och sista 

kravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017:14). Efter avslutad studie kommer allt inspelat material 

att raderas. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet kommer mina resultat från undersökningen att presenteras. Först kommer jag att 

redogöra för vilka muntliga aktiviteter som förekommit och elevernas uppvisade språkliga aktivitet i 

de olika aktiviteterna. Därefter kommer resultatet från intervjun att redovisas. 

 Klassrumsobservationer 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa resultatet från de tre klassrumsobservationer jag 

genomförde, och därmed redogöra för resultatet på de två första frågeställningarna. De muntliga 

aktiviteterna redogörs för i den ordning de förekom i frekvens med den mest frekventa först. Därefter 

beskrivs den språkliga aktiviteten i respektive muntlig aktivitet. 

 Smågruppsarbete  

Den vanligaste aktiviteten vid samtliga tre observationer var smågruppsarbete, en aktivitet som 

återkom regelbundet under samtliga lektionspass. Arbetet i smågrupper föregicks alltid av en 

gemensam, lärarledd introduktion av uppgiften innan eleverna började arbeta på egen hand. Arbetet 

följdes sedan upp i helklass. Smågruppsarbete användes främst vid två olika sorters uppgifter: 

skriftliga grammatikuppgifter samt interaktionsövningar.  

Beroende på vilken uppgift eleverna tilldelades kunde snart ett tydligt interaktionsmönster utskiljas. 

Vid grammatiska uppgifter var den språkliga aktiviteten generellt hög, men interaktionen skedde 

nästan uteslutande på elevernas modersmål. Svenska talades främst i form av högläsning d.v.s. eleven 

läste uppgiften högt för sig själv. Användandet av modersmål blev extra tydligt i grupp fyra, där 

majoriteten talade samma modersmål. Samma språkliga homogenitet fanns i grupp tre, men där var 

den språkliga aktiviteten låg oavsett uppgift. Interaktion på modersmålet dominerade också småpratet 

mellan övningarna. 

Ett annat mönster kunde utskiljas i interaktionsövningarna, där svenska talades i större utsträckning än 

vid grammatikuppgifterna. Dock så förekom interaktion på modersmålet även här och ofta blandades 

de olika språken  

 Under första observationstillfället fick eleverna jobba med bildsekvenser, då de gemensamt 

diskuterade fram vad som fanns på bilderna och i vilken ordning de skulle placeras. Eleverna var 

engagerade i övningen, men behövde starthjälp från läraren som stöttade med hjälpfrågor och 

förtydligande av uppgiften. I exempel ett illustreras interaktionen i en av grupperna.  

Exempel 1 

Elev 1: Flicka tittar på i spegel 

Elev 2: Spegel 

Elev 1: Tittar på spegeln 

Elev 3: Det är första (läs: första bilden)  

Elev 1: (bekräftar) Sedan tittar hon spegeln.  

(Eleverna vände sig sedan mot läraren för att få ordet ”spegeln” bekräftat.) 
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Elev 1: Hon fixar jacka 

Elev 2: Inte jacka  

Elev 2: Hon tvättmaskin 

Elev 1: Tvättmaskin.  

Elev 2: Barnen kallt. Mammas jacka 

Exemplet visar att eleverna tillsammans försökte samtala kring bilderna, och att kollektiv stöttning 

skedde genom bekräftanden (”Spegel) och korrigeringar (”Inte jacka”). Dialogen bestod främst av 

enstaka ord och kortare fraser om ett till tre ord (ordkategori 2). Behovet av lärarstöttning var 

dock påtagligt och ofta bad eleverna om hjälp med de bildmotiv de arbetade med. 

Samma behov av stöttning återkom vid de allra flesta interaktionsövningar och den språkliga 

aktiviteten var som högst när läraren Kim deltog i konversationen och stöttade med frågor. Vid en 

av dessa övningar blev stöttningsbehovet extra tydligt. Uppgiften bestod i att intervjua varandra, 

men en av grupperna (grupp ett) hade svårt att komma igång och interaktionen dominerades i 

huvudsak av arabiska, vilket var modersmålet hos två av eleverna. Lärare Kim stannade till vid 

gruppen för att hjälpa till, vilket exempel 2 illustrerar:  

Exempel 2 

Lärare: Vad tänker du på?  

Elev 1: Barn, skolan  

Lärare: Barn i skolan 

Elev 2: Ont 

Lärare: Har du ont? Jag förstår. Hur mår du idag? Fryser du?  

Dialogen övergick sedan till arabiska då elev 2 inte kunde förmedla sitt svar på svenska. Svaren 

översattes sedan till svenska av en annan elev och det här var ett exempel på hur den kollektiva 

stöttningen fungerade i klassrummet. Stöttning elever emellan var ett vanligt inslag vid samtliga 

observationstillfällen och var främst förekommande i smågruppsarbetet.  

I smågruppsarbetet kunde man också utskilja hur talutrymmet skiftade både mellan grupper och 

individer, och ofta var det samma elever som dominerade talutrymmet, oavsett aktivitet. De som 

talade mest i helklass tenderade också att tala mest i smågruppsarbetet.  

Sammanfattningsvis så var smågruppsarbete den aktivitet som förekom mest frekvent, och också 

den som genererade mest språklig aktivitet, både på modersmålet och på svenska. Trots att den 

språkliga aktiviteten skilde sig åt mellan både grupper och individer kunde ändå följande mönster 

utskiljas: elev–elevinteraktion skedde främst på modersmålet, medan lärare–elevinteraktion 

skedde på svenska. Utmärkande för elevernas yttranden var korta fraser bestående av 2–5 ord 

(ordkategori 2). Ofta kunde man höra konstruktioner som ”Hon sjuk” eller ”Ont magen”.  Det var 

också inom ramen för smågruppsarbete som flest längre yttranden d.v.s. yttranden längre än 5 ord 

användes.  
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 IRF och kontrollfrågor  

Näst efter smågruppsarbete var frågor med IRF-struktur och kontrollfrågor (se 2.4.2.1) de vanligaste 

aktiviteterna, och IRF-frågor förekom främst i helklass vid uppstarten av lektionen eller vid 

grammatikgenomgångar, medan kontrollfrågor användes frekvent både i helklass och vid 

smågruppsarbetet. Andra observationstillfället startades upp som i exempel 3: 

Exempel 3 

Lärare: Det är torsdag idag, eller hur? 

Elev 1: Torsdag, ja 

Lärare: Torsdag och vi börjar ju klockan ett och fram till halv tre, sen har vi rast 

Elev 2: Rast  

Här ser vi exempel på hur kontrollfrågor (”eller hur?”) användes, och hur de ofta bemöttes med en 

upprepning av nyckelordet i föregående yttrande. Kontrollfrågor var också vanligt förekommande i 

den lärare–elevinteraktion som ägde rum vid smågruppsarbetet, och exemplet nedan är hämtat från en 

grammatikövning om verbets tempusformer (tidsformer). Läraren Kim gick runt och hjälpte till, se 

exempel 4: 

Exempel 4 

Lärare: ”Läste, är det rätt?(Läs: Är det rätt verbform?) 

Elev 1: Rätt 

Elev 2: Rätt 

Elev 3: Rätt  

Det främsta syftet verkade vara att försäkra sig om att eleverna uppfattat informationen korrekt, i det 

här fallet dåtidsformen (=preteritum) av verbet ”läsa”. Som exemplet pekar på var en-ordssvar den 

vanligaste responsen på kontrollfrågor. Ovanstående dialog följdes sedan av en IRF-fråga, och dessa 

var, som tidigare nämnt, ett vanligt sätt att inleda lektionen på. Svaren på IRF-frågan uppvisade ett 

liknande mönster som kontrollfrågan, se exempel 5:  

Exempel 5 

 Lärare: Vad är det för datum idag? 

Elev 1: Tjugonio 

Elev 2: Tjugonittonde 

Elev 3 (upprepar): Tjugonittonde  

Elev 4: Tjugonittonde november  

Lärare: Tjugonionde november  

Gemensamt för exempel 4 och 5 var förekomsten av vertikalt tal d.v.s. en upprepning av tidigare 

sagda ord och fraser, vilket var ett utmärkande drag för all elevkommunikation. Eleverna tenderade 

också att upprepa samma ord flera gånger (se exempel 1), samt upprepa varandras yttranden (se 

exempel 4).   



 17 

Frågor av IRF-typ kunde vidare urskiljas i talsituationer där eleverna förväntades redogöra för vad de 

gjort tidigare lektion eller föregående vecka, och det krävde att eleverna kunde uttrycka en större 

mängd olika ord, se exempel 6:  

Exempel 6 

Lärare: Vad gjorde vi igår? Kommer ni ihåg? Komma ihåg?  

Elev 1: Väder. Substantiv.   

Lärare: Eller subjekt. Subjekt och verb. Tid 

Elev 1: framtid 

Lärare: Pratade vi om framtid?  

Elev 2: Tid 

Elev 3: Nä, bara tid 

Elev 4: Läsa 

Elev 5: Lyssna  

Elev 6: Prata  

Lärare: Ja, vi läste, lyssnade och pratade.  

Som exemplet visar angav eleverna olika svar, och många olika elever deltog i aktiviteten. Frågorna 

besvarades i huvudsak med ett till två ord. Då IRF-frågorna genomfördes i helklass var det svårt att 

utskilja exakt vem som sa vad, men exemplet ovan ger ändå en bild av det språkliga mönster som var 

karaktäristiskt för IRF-frågor i helklass; läraren initierade en fråga, många elever deltog aktivt i 

övningen, och svaret följdes slutligen upp av läraren som korrigerade och kompletterade 

informationen.   

Sammanfattningsvis kan man se att frågor av IRF-struktur ofta användes för att inleda en lektion eller 

en arbetsuppgift, men också vid grammatikgenomgångar. Kontrollfrågor förekom såväl i helklass som 

i smågruppsarbetet och hade den primära funktionen att kontrollera elevernas förståelse. Dessa följdes 

ofta av en kort respons från eleverna, och den språkliga aktiviteten var följaktligen låg. Desto mer 

engagemang och intresse väckte IRF-frågorna, men responsen var ofta kortfattad och många yttranden 

bestod av ett till två ord.  

 Öppna frågor  

En annan muntlig aktivitet som återkom regelbundet var öppna frågor (se 2.4.2.1) och precis som med 

IRF-frågor förekom de främst i helklass i början av en lektion, eller för att introducera ett nytt 

arbetsområde. Ofta handlade frågorna om vardagsnära eller bekanta ting, som vad man gör innan eller 

efter skolan, vad man har på sig för kläder, eller vilket jobb man gillar.  

Att ställa frågor till eleverna var ett vanligt inslag i undervisningen, och något som skapade hög 

språklig aktivitet, framförallt när frågorna ställdes i helklass. Ett exempel hämtat från första 

observationstillfället visar detta. Som en förberedelse inför det språkkafé som skulle äga rum 

tillsammans med en annan grupp fick eleverna gemensamt diskutera frågan: Vad kan man fråga första 

gången man möter en person? För första gången den lektionen använde eleverna en längre sekvens av 

ord, se exempel 7: 
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 Exempel 7 

Elev 1: Vad heter du? 

Elev 2: Hur gammal du? Du gift?  

Elev 3: Har du barn?  

Elev 4: Vilken färg älskar du?  

Elev 5: Varför kom du hit? Hur kom du till Sverige?  

Eleverna verkade bekanta med uppgiftsformatet och konstruktionen av frågor, vilket gjorde att nästan 

samtliga elever deltog i övningen. Exemplet visar också att frågorna rörde det vardagsnära och 

bekanta, frågor som ofta återkommer under den första studietiden tiden på sfi. 

En annan övning där frågebaserad kommunikation stod i centrum inföll under sista 

observationstillfället. Frågorna var en blandning av IRF-frågor (Vad är det för dag idag?) och öppna 

frågor (Vad ska du göra i eftermiddag?). Övningen skedde inledningsvis i helklass och svaren 

antecknades på tavlan. De flesta svar bestod av fraser bestående av 2–5 ord (ordkategori 2), och störst 

mängd aktivitet generade de öppna frågorna (se. 2.4.2.1). I ett senare skede fick eleverna genomföra 

övningen parvis, men det återkommer jag till under avsnitt 4.1.5  

Ännu ett exempel på hur kommunikationen kunde se ut när eleverna tilldelades öppna frågor framgår 

av exempel 8:  

Exempel 8:  

Lärare: Vad gjorde du förra veckan?  

Elev 1: Skolan eller hemma? 

Lärare: allt 

Elev 1: Jag arbetade praktik. Till skolan. 

Lärare: Du arbetade och studerade.  

Elev 1: Imorgon (+ platsen hen ska vara på). Igår, vi kollega flytta, kompisar (+ namn på kompisen) 

Lärare: Du hjälpte X att flytta. 

Elev 1: Mycket roligt. Kläder på sig. Vitt.  

Det här exemplet visar hur eleven försöker förmedla förra veckans händelser, och gör det genom att 

återge de huvudord som var centrala för händelserna: aktivitet (arbetade, flytta), tid (imorgon, igår) 

och plats (skolan, plats X). Aktiviteten uppmuntrade eleverna att kommunicera och kommunikationen 

utmärktes av korta, delvis osammanhängande fraser.  

Sammanfattningsvis ser man att öppna frågor var en återkommande aktivitet i klassrummet, och ofta 

genomfördes frågorna i helklass innan eleverna på egen hand fick arbeta med dem grupper. Frågorna 

kretsade kring, för eleverna, bekanta ämnen. Den språkliga aktiviteten var hög och de allra flesta 

yttranden bestod av 2–5 ord (ordkategori 2).  
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 Elevinitierat tal 

Följande avsnitt behandlar det som i observationsschemat kallas övrigt, men vid bearbetningen av 

materialet framkom det att övrigt kunde identifieras och kategoriseras som elevinitierat tal. Det 

elevinitierade talet blev främst märkbart i smågruppsarbetet när eleverna tillsammans skulle lösa en 

uppgift och hade frågor om hur den skulle genomföras. Kommunikationen var därmed centrerad runt 

den aktuella uppgiften.  

Övriga frågor eller initiativ till samtal togs sällan, men vid ett lektionstillfälle behövde en elev lämna 

klassrummet och då utspelades konversationen som återges i exempel 9:  

Exempel 9 

Elev: Jag har tid tandläkare idag 

Lärare: Tandläkare? 

Elev: Klockan 3 

Lärare: Du har tid hos tandläkaren klockan 3 (15) idag.  

Elev: X (Namn på platsen) 

Lärare: I X. Jag förstår. 

Elev: Imorgon också. Klockan 13  

Exemplet visar att eleven uttrycker sig i en längre sekvens av ord och på ett begripligt sätt meddelar 

sin situation. Informationen följs i samtalet upp av lärare Kim som bekräftar och kompletterar 

informationen.  

För att sammanfatta kan man säga att elevinitierat tal dominerades av specifika frågor gällande den 

aktuella arbetsuppgiften och det var enbart vid enstaka tillfällen eleverna själva tog initiativet till ett 

samtal eller ställde en fråga. De flesta yttranden bestod av 2–5 ord (ordkategori 2).  

 Parövningar 

Den sista och minst frekventa kategorin var parövningar. Det förekom endast en gång och då under 

sista observationstillfället. Parövningen var en uppföljning av den uppgift eleverna tidigare arbetat 

med i helklass (se 4.1.3). De skulle nu ställa samma frågor till varandra i par.  

Inledningsvis dominerades övningen av interaktion på modersmålet, och grupperna behövde stöttning 

för att komma igång, men så småningom resulterade övningen i interaktion på svenska i alla grupper, 

utom i grupp tre. Här förblev interaktionsmönstret oförändrat, och enbart en av eleverna gjorde försök 

att kommunicera på svenska, men då riktades kommunikationen mot läraren Kim eller mot mig, och 

inte mot gruppmedlemmarna.  

En stor del av språkliga aktiviteten hos övriga grupper (ett, två, fyra) bestod i att läsa själva frågan, 

men genom lärarstöttning och kollektiv stöttning kunde eleverna svara på frågorna. Ett genomgående 

mönster var att svenska blandades med småprat på modersmålet, och att de flesta yttranden var 2–5 

ord långa (ordkategori 2). Även yttranden längre än fem ord (ordkategori 3) var näst vanligast i den 

här aktiviteten, se exempel 10:  
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Exempel 10 

 

Elev 1: Vad ska du göra efter skolan? 

 

Elev 2: Jag ska hämta min dotter.  

 

Elev 1: Efter skolan? 

 

Elev 2: Jag ska hämta min dotter i dagis  

 

Den kollektiva stöttningen var också påtaglig här, och den skedde både på modersmålet och genom att 

eleverna, på svenska, korrigerade varandras yttranden. Det här visas i exempel 11: 

Exempel 11 

Elev 1: Min barn 

Elev 2: Mitt barn  

Avslutningsvis kan man se att parövningar var den minst förekommande aktiviteten och många av 

eleverna valde att genomföra uppgiften tillsammans i smågrupper istället för i par. Behovet av 

stöttning för att komma igång var stort, men uppgiften skapade språklig aktivitet i samtliga grupper, 

utom en. Interaktionen var både på svenska och modersmålet. En majoritet av yttrandena var 2–5 ord 

långa (ordkategori 2).  

  Intervju  

I det här avsnittet ska jag redogöra för resultatet från intervjun med läraren Kim. Syftet med intervjun 

var att besvara frågeställning tre: ”Hur motiverar läraren sin undervisning?” 

4.2.1 Lärarens motivering 

Kim förklarade att undervisningen primärt bygger på den konkretiserade och förenklade kursplanen 

som finns på skolan, och det är dessa hen utgår från vid planeringen av undervisningen. Vidare 

poängterade Kim vikten av att eleverna lär sig tala och att de därför bör få ägna mycket tid åt muntlig 

kommunikation. För att uppmuntra till muntlig produktion och interaktion försöker Kim variera 

övningar såväl som arbetssätt. Det primära målet är att hitta övningar där så många som möjligt är 

aktiva, och just aktiv inlärning var något Kim underströk flera gånger i intervjun: 

Det som är viktigt är att de är aktiva på något sätt. Att de är aktiva, antingen genom att de pratar, eller 

att de skriver. Att de helt enkelt tänker själva. Att de får jobba och fundera. Det är alltid det jag har i 

bakhuvet när jag planerar undervisningen. Hur kan jag få eleverna att vara aktiva?  

Kim utvecklade sitt resonemang genom att berätta att hon har testat många olika övningar och 

aktiviteter, men konstaterade samtidigt att det är svårt att hitta övningar där alla deltar. Den muntliga 

språkträningen försöker Kim även baka in i övningar som specifikt inte syftar till att träna muntlighet, 

och förklarade det på följande sätt: 

 

[…] att de jobbar tillsammans i grupper med en skrivuppgift eller annan typ av uppgift. Så att det blir dubbelt 

syfte, dels att liksom prata och dels att liksom lära sig innehållet.  
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Utöver det talade språk som krävs vid grupparbete innehåller undervisningen också renodlade 

muntlighetsövningar, där många av övningarna bygger på konstruktionen ”fråga–svar” men i olika 

form: I helklass, där Kim fördelar ordet, i smågrupper med samtalslappar innehållande frågor, eller i 

form av så kallad speedating där eleverna under en begränsad tid får ställa ett visst antal frågor till en 

partner innan de förflyttar sig till nästa.  

 

På frågan om vilka för-respektive nackdelar det finns med de olika muntliga övningarna lyfte Kim 

fram den lärarstyrda helklassinteraktionen som den aktiviteten med störst fördelar. Den engagerar 

flest, samtidigt som det möjliggör för Kim att bjuda in de mer tystlåtna eleverna i samtalet. I 

helklassamtal är det dock lätt att någon tar över, vilket är en av nackdelarna med aktiviteten enligt 

Kim.  

Talutrymmet är också en kritisk punkt vid smågruppsarbetet, menade Kim, som uttryckte det på 

följande sätt: 

Smågruppsarbete är bra, men även många hamnar i skymundan, eller kanske sitter tysta. Två 

gruppmedlemmar kanske tar över helt. Då behöver man som lärare vara där och försöka få med de 

andra också.  

En annan nackdel Kim lyfte med smågruppsarbete är svårigheten att kontrollera hur aktiva eleverna är, 

men samtidigt kan eleverna ta hjälp av varandra. Här styrdes intervjun in på hur Kim tänker kring 

gruppsammansättningen, varpå hen svarade att vid svårare uppgifter sätts oftast starka och svaga 

elever tillsammans. Det här sammanfattade Kim med orden: ”En som säkert har koll på läget får vara 

med i varje grupp”. Vid övriga tillfällen får eleverna placera sig i valfri grupp där de känner sig 

bekväma.  

Den tredje och sista aktiviteten som diskuterades var speeddating, där den främsta fördelen är 

upplägget som tvingar eleverna till kommunikation, menar Kim. Samtidigt är det många som har svårt 

att föra samtalet framåt om frågorna tar slut:  

De kanske frågar: Har du barn? De svarar ”ja” Sen inget mer. Nästa fråga. Om de ska ha speeddating 

i två minuter kanske vissa är klara på 30 sekunder.  

De har därför tränat på följdfrågor och hur samtal kan upprätthållas. Samtalsämnen och frågor 

väljs och konstrueras utifrån flera kriterier, men oftast är de kopplade till den aktuella 

undervisningen eller återkopplar till sådant de tidigare tränat på. Vidare väljs ämnestema utifrån 

relevans och autenticitet:  

Jag tänker lite småprat med kollegor eller småprat i personalrum. Eller med vänner. Vad kan man 

prata om då? Det är kanske vädret, eller vad gjorde du i helgen?” Lite såna frågor. De är ändå 

enkla[…] Vanligt småprat. Det har ju liksom lite mer vuxenpoäng 

Kim poängterade att hen försöker anpassa undervisningen efter målgruppen vuxna, och även om 

vissa övningar kan upplevas som barnsliga från ett lärarperspektiv tror hen inte att eleverna 

uppfattar det så.  

Vidare konstaterade Kim att utmaningarna inte får bli för stora i en grupp på den här nivån och 

med långsamma inlärare, vilket gör att vissa aktiviteter och arbetssätt inte är genomförbara. Det 

finns dock en önskan hos Kim att arbeta mer med spontan interaktion: 

Man kanske ger dem ett ämne eller någon fråga. Att det inte ska vara så styrt. Att de spinner vidare på 

det. Det är väldigt svårt att jobba med, för då händer det oftast inte så mycket. Det behöver vara 

ganska styrt, att de får tio frågor som de ska prata om. Om målet är att de ska öppna munnen.  
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Just vikten av lärarstyrning lyftes flera gånger av Kim, som menade att styrningen är central för 

att undervisningen ska fungera: ”Det krävs mycket att läraren är med och styr känner jag, för att 

det ska funka”. 

Som avslutning på intervjun fick Kim frågan om vad hon såg som största utmaningen i klassrummet. 

Svaret kom snabbt: 

 Att man inte räcker till. En person räcker inte till helt enkelt. För allt. Om man har en klass med 20 

personer 

Sammanfattningsvis kan man säga att läraren Kim förespråkar aktiv inlärning och försöker 

följaktligen skapa övningar som ska passa och aktivera så många som möjligt. Samtidigt konstaterar 

Kim att behovet av lärarstöttning och styrning är stort, och uppgifterna får inte blir för utmanande i en 

grupp med långsamma inlärare.  

5. Diskussion och slutsatser  

I det här kapitlet kommer jag att diskutera kring, samt redogöra för studiens resultat. Först kommer 

resultatet från observationerna att diskuteras, följt av en diskussion kring intervjuns resultat. Därefter 

följer en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med studiens potentiella didaktiska implikationer.  

 Diskussion av observationer 

I det här avsnittet ska jag diskutera de delar av resultatet som är kopplade till studiens två inledande 

frågeställningar:  

1. Vilka språkliga aktiviteter förekommer i undervisningen?  

2. Hur språkligt aktiva är eleverna i de olika aktiviteterna?  

 Diskussion av tidigare forskning  

Min studie överensstämmer i flera avseenden med tidigare forskning, som behovet av språkliga 

anpassningar vid interaktion med andraspråkstalare (Abrahamsson, 2009). Att den infödda, i det här 

fallet läraren, anpassar sitt språk i form bekräftanden, upprepningar och förtydliganden (Abrahamsson, 

2009), men också genom det förenklade språk som utmärker teacher talk (Ellis, 1985) är inte bara 

vanligt, utan också nödvändigt för att förståelse ska uppstå. Vidare styrker den här studien resultaten i 

Lindbergs (1995) studie, som visar att frågor utgör en betydelsefull del i interaktionen med 

andraspråkstalare. Dessutom tyder mina resultat på att frågebaserad interaktion kan vara en 

förutsättning för interaktion, och framförallt om andraspråkstalaren befinner sig i början av sin 

språkutveckling.  

Min studie bekräftar också det som ofta framkommer i McDonoughs och Hernández Gonzáles studie 

(2013), nämligen att frågebaserad interaktion används flitigt även i undervisning och då för att 

kontrollera (eng.display questions) och bekräfta (eng. comprehension questions) elevers förståelse. 

Resultatet från den här studien bekräftar också förekomsten av det Ellis (1985) refererar till som 

vertikalt tal, och den frekventa användningen av vertikala strukturer tyder på att de fyller en viktig 
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funktion. Enligt Ellis (1985) är det ett sätt att bearbeta information, och att upprepa det tidigare sagda 

blir därmed en inlärningsstrategi. 

Andra delar av min studie överensstämmer inte med tidigare forskning, såsom Lindbergs och 

Sandwalls studie (2012) som menar att par-och gruppövningar utan lärarhandledning genererade fler 

möjligheter till varierad kommunikation, och enligt Richards and Rogers (2014) skapar det också ett 

bättre flyt i språket om läraren inte ständigt är närvarande. Det här motsäger mina resultat, som visar 

att eleverna var i stort behov av lärarens närvaro och stöttning för att interaktion skulle uppstå. Man 

kan därmed dra slutsatsen att olika elevgrupper kräver olika sorters arbetssätt, och följaktligen bör 

undervisningen anpassas till den aktuella undervisningsgruppen. Just vikten av individanpassad 

undervisning fastslås också i läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, u.å.).  

Baserat på resultaten i min studie kan även Longs (2017) och Gibbons (2010) motstånd till IRF-

frågor/kontrollfrågor ifrågasättas De hävdar att den sorters frågor missgynnar elevers språkutveckling 

och min studie bekräftar förvisso att IRF/kontrollfrågor främst genererar kortordsvar, men den visar 

samtidigt att den här sortens frågor skapar engagemang och aktivitet hos eleverna. Kanske kan IRF-

frågor ändå ha sin rättmätiga plats i ett klassrum där språkutvecklingen fortfarande är begränsad? 

Kanske kan de fungera som en ingång i språket?  

 Möjliga orsaker till resultatet 

Den här studien pekar entydigt på elevernas behov av stöttning och som tydligast var behovet vid 

interaktionsövningarna i smågrupper, medan grammatikövningarna krävde mindre stöttning. Varför 

då? En möjlig slutsats baserad på tidigare läst forskning inom ämnet och egna reflektioner är att 

grammatikövningar matchar den sortens uppgifter eleverna är vana vid sedan tidigare skolgång. Man 

kan också tänka sig att grammatikövningar är konkreta i sin karaktär och därmed innehar tydligare 

ramar för hur uppgiften ska lösas än t.ex. interaktionsövningar. Andra tänkbara faktorer som påverkar 

stöttningsbehovet kan vara bristande motivation, tidigare erfarenheter av misslyckande eller vana att få 

stöttning läraren och därför väntar på hjälp.  

En annan förklaring kan vara elevernas korta skolbakgrund, och att det är ovana vid såväl formell 

utbildning som teoretiska studier (Franker, 2013). De måste inte bara lära sig om språket, utan hur 

man lär sig, d.v.s. lära sig det Olofsson och Sjöqvist (2013) kallar att bli språkligt medveten. Genom 

att bli språkligt medveten lär sig eleverna att använda hjälpmedel såsom ordböcker och bilder i sin 

språkinlärningsprocess. Utan språklig medvetenhet blir det svårare att lära sig ett språk, vilket 

bekräftas i Kurvers (2002) studie, citerad i Young Schulten (2013), där låg litteracitet kunnat kopplas 

till låg metaspråklig kunskap d.v.s. förmågan att reflektera kring språket.  Det här kan också tänkas 

förklara Young Schultens (2013) påstående om att det ofta är gruppen kortutbildade invandrare som 

misslyckas med att utveckla tillräckliga språkkunskaper. 

Ett knapphändigt ordförråd var också utmärkande för eleverna i den här studien, och desto viktigare 

blir det att eleverna utvecklar det Olofsson och Sjöqvist (2013) kallar för språkliga strategier, 

förmågan att förmedla sitt budskap trots att orden inte räcker till. Ett bristande ordförråd leder inte bara 

till begränsade möjligheter att göra sig förstådd, utan kan också enligt Dustmanns och Van Soets 

studie (2002), citerad i Young Schulten (2013) vara det största hindret för integration. Förmågan att 

kunna uttrycka sig i tal blir därmed en samhällsfråga.  
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 Pedagogiska konsekvenser  

Resultatet visade hur användningen av modersmålet tycktes fungera som ett stöttningsverktyg elever 

emellan. Med utgångspunkt i b.la. Garcia och Flores (2012) och Murray (2005), citerad i Axelsson 

(2013) bör därför närvaron av modersmålslärare vara ett motiverat inslag i undervisningen. I Murrays 

(2005) studie framkommer det dessutom att modersmålet spelar en extra viktig roll hos de 

kortutbildade invandrarna. Å andra sidan är det en resursfråga, och det skulle dessutom kräva att 

grupperna är helt språkligt homogena. Är språklig homogenitet alltid det bästa? 

 Här anser jag att man får titta på syftet med uppgiften. Ska eleverna lära sig att böja verb? Då kan 

kollektiv stöttning (Gibbons, 2010) på modersmål vara värdefullt och kanske nödvändigt. Ska eleverna 

lära sig hur man ringer och bokar tid på vårdcentralen? Då är det kanske bättre att låta elever med 

olika modersmål arbeta tillsammans, och på så sätt frammana det Swain (1985) kallar för pushed 

output (framtvingat utflöde)? Då tvingas eleven att reflektera över sin egen språkproduktion (Swain, 

1985) och språket utvecklas.  

Tidigare i diskussionen har vikten av muntlig språkfärdighet diskuterats, och det här väcker frågan hur 

man gör kring de elever som inte talar, trots långvariga sfi-studier. Både Longs (2017) Lindbergs 

(1995) studier påpekar betydelsen av att använda flervägsuppgifter där båda samtalsparterna måste 

delta för att lösa uppgiften, och det kan vara en väg att gå för de tysta eleverna. Ett annat sätt kan vara 

att låta eleverna delta i olika konstruerade situationer och vissa fall med utgångspunkt i modellsamtal. 

Lindbergs studie (1995) visar att konstruerade samtal i form av rollspel är gynnsamma för 

interaktionen.  

Samtidigt visar min studie såväl som egen erfarenhet att elever som inte vill tala oftast hittar ett sätt att 

inte göra det. Det är dessa elever som är den stora utmaningen för sfi-läraren.  

 Diskussion av intervju  

Mycket av det Kim framförde i intervjun bekräftade det jag redan observerat i klassrummet, bland 

annat behovet av styrning och stöttning för att interaktion ska uppstå. Hos Kim fanns det en tydlig 

önskan om interaktionsövningar som i högre grad bygger på elevernas erfarenheter och initiativ, något 

som enligt McDonoughs och Hernández och Gonzáles studie (2013) gynnar interaktionen. Samtidigt 

slår forskningen samstämmigt fast vikten av utforskande tal (Gibbons, 2010). Med utgångspunkt i 

ovanstående resonemang bör eleverna få träna på olika talstrukturer såsom argumenterande och 

utredande tal, om än i enkel form. Det här fastslås dessutom i kursplanen för sfi B: ”eleven ska ges 

förutsättningar att utveckla förmågor som att tala och samtala svenska i olika sammanhang” 

(Skolverket, u.å.). Kanske är det extra viktigt för vuxna andraspråkselever då Young Schultens (2013) 

studier visar att vuxna invandrare interagerar i mindre utsträckning med infödda talare än vad andra 

invandrargrupper gör?  

 

I intervjun såväl som under mina observationer framkom det att frågebaserad interaktion var det som 

dominerade i undervisningen, eftersom det enligt Kim, fungerade bäst. Samtidigt kan man ställa sig 

frågan varför det fungerade bäst. En tänkbar förklaring kan vara att eleverna var vana vid såväl 

uppgiftsformatet som den språkliga strukturen. Kanske finns det också en risk att eleverna blir vana 

vid att bli styrda och därför inte deltar mer aktivt när läraren inte styr? Det här innebär att eleverna bör 

få möta nya språkliga strukturer och följaktligen nya sorters uppgifter för att språkutvecklingen ska gå 
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framåt. Det här poängteras också av Long (2017) som menar att inflödet i hög grad färgar det 

språkliga utflödet, och därför bör eleverna utsättas för ett varierat språk. 

   

Ett ojämnt fördelat talutrymme var en annan aspekt som lyftes under intervjun, och enligt Kim var 

skillnaderna som störst i smågruppsarbetet. Lindwall och Sandberg (2012) betonar just vikten av 

studera tolkningsföreträdet hos vissa elever, för om endast ett fåtal elever tar sig rätten att tala påverkar 

det rimligtvis övriga elevers möjlighet att komma till tals. Just därför är det som, Kim påpekade, 

viktigt att det styrda helklasssamtalet där läraren fördelar ordet, också har sin plats i undervisningen. 

Det här bekräftas också i Lindbergs (1995) studie där hon konstaterat att talutrymmet är mer jämnt 

fördelat när läraren styr. Viktigt är, och som kursplanen fastslår, att man ”ger eleven förutsättningar 

att tala och samtala” (Skolverket, u.å.). Då måste en del av talutrymmet lämnas fritt. 

Flera gånger under intervjun poängterade Kim vikten av att eleverna deltar aktivt i undervisningen, 

och gav exempel på aktiviteten speedating som en, oftast, välfungerande aktivitet, och än en gång 

bekräftades tidigare forskning att muntliga övningar måste kräva interaktion (Gibbons, 2010), Long 

(2017), Lindberg (1995). Kanske är det där vi ska börja? Det räcker inte bara att säga, låt oss prata 

svenska idag, eller hur?  

 Metoddiskussion  

I min studie ville jag studera verklighetens sfi, och då är observationer ute på fältet att föredra, enligt 

Denscombe (2016:295). Fördelen med fältarbete var den stora mängd data det genererade, och det 

fanns gott om material att bearbeta. Ljudinspelningarna gjorde det också möjligt att komplettera och 

bekräfta den information som fanns i fältanteckningarna. 

Nackdelen med fältarbete och den stora mängd material som medföljer är tiden det tar att genomföra 

och bearbeta, vilket också påpekas av Denscombe (2016:307). Min studie omfattade fältanteckningar 

från över fyra timmars undervisning, 18 olika observationsscheman och mer än fyra timmars inspelat 

material. Det här gjorde bearbetningsprocessen komplicerad och långt mer tidskrävande än beräknat.  

Det faktum att min undersökning omfattade en grupp på 20 personer gjorde det också svårt att hinna 

med och dokumentera allt. I efterhand hade jag valt en mindre urvalsgrupp och istället analyserat den 

på djupet. 

Under observationerna upptäckte jag också svårigheterna i att göra ett observationsschema som mäter 

något så flyktigt och komplext som interaktion. Enligt Denscombe (2016:297) ska ett 

observationsschema vara ”entydigt och självklart”, vilket innebär att man utan tvekan ska kunna 

placera in en händelse i rätt kategori. Det visade sig vara svårt när det kom till interaktion. Det här kan 

ha gjort att kategoriseringen av aktiviteterna inte alltid varit helt konsekvent, vilket kan ha påverkat 

studiens reliabilitet d.v.s. tillförlitlighet (Patel och Davidsson, 2011:103). Den bristande informationen 

i observationsschemat har dock kompletterats med ljudinspelat material såväl som fältanteckningar.  

Data samlades också in via en semistrukturerad intervju på ca 20 minuter, vilket resulterade i ett 

begränsat material. Kanske hade intervjun blivit mer omfattande om den ägt rum vid annat tillfälle än 

seneftermiddag? En kompletterade intervju hade också kunnat nyansera resultatet.  

För att försäkra sig om att all information var fullständig spelades intervjun in och lyssnades sedan av i 

sin helhet i bearbetningsprocessen.  
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 Didaktiska implikationer 

I den här studien har fokus varit riktat mot den grupp andraspråkselever som har kort skolbakgrund, 

den grupp som enligt Young Schulten (2013) har fått minst uppmärksamhet inom 

andraspråksforskningen. Samtidigt är det den gruppen som oftast hamnar utanför i samhället. (Young 

Schulten, 2013). Det här gör det extra viktigt att undersöka dessa elevers språkanvändning och 

språkutveckling för att på bästa sätt kunna anpassa undervisningen och möta de behov som finns. 

Frågor att arbeta vidare med kan t.ex. vara hur stöttningen till dessa elever kan och bör se ut.  
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Bilaga 1 

Mall observationsschema  

 

 

Namn på 

aktivitet  

(smågrupp, 

IRF, par) 

 

Grupp 1 

 

Grupp 2 

 

Grupp 3 

 

Grupp 4 

 

1 ord  

 

 

   

 

2-5 ord  

    

 

Mer än 5 

ord  

    

 

  



  

Bilaga 2 

Intervjuguide  

1. Hur tänker/resonerar du kring din undervisning vad gäller muntliga färdigheter? d.v.s. hur 

motiverar du din undervisning?  

 

2. Hur försöker du implentera muntliga övningar i undervisningen? Har du avsatt speciell tid för 

det?  

 

3. Vilka aktiviteter för muntlig produktion och interaktion kan förekomma i undervisningen?  

 

4.  Hur väljer du aktivitet? Ämne för aktiviteten?  

 

5. Hur gör du för att alla elever ska aktiveras?  

 

6. Hur tänker du kring gruppsammansättningen i klassrummet?  

 

7. Vilka muntliga övningar är vanligast? Vilka förekommer inte lika ofta? Varför?  

 

8. Vilka för-och nackdelar finns det med dessa övningar?  

 

9. I vilka övningar tycker du det är lättast att få eleverna aktiva?  

 

10. Hur anpassar du undervisningen till elevernas ålder d.v.s. det faktum att de är vuxna?  

 

11. Vilken/vilka är de största utmaningarna för dig som pedagog vad gäller muntlig produktion 

och interaktion i klassrummet? 

 


