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Abstract  

The purpose of this essay is to illuminate two teachers’ communication strategies when 

dealing with pupils with another first language than Swedish. One of the teachers teaches 

Swedish as a second language and the other teacher educates one class in most of the subjects 

such as mathematic, Swedish and social studies. I make an ethnographic study where I make 

non-participating observations and shorter interviews with the teachers. The observations lie 

in focus of my study and were made at eight occasions, four lessons with each teacher.  

 

My result shows that they have a lot of communication strategies in common, but not all. 

What makes the strategies different are the teachers different classes, there own different 

educations and their differences in personality. The Swedish as a second language teacher has 

the proper education for her teaching subject and the other teacher for her classroom. The 

most important thing to have in mind when teaching pupils with a second language is to have 

an intercultural approach which illuminates every pupils needs and that this approach stands 

as the basis for the education.   

 

Title: A class teacher and a Swedish as a second language teachers communication strategies 

in a multilingual classroom. A comparative study. 

 

Keywords: Swedish as a second language, communication and scaffolding (svenska som 

andraspråk, kommunikation och stöttning)  
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1. INLEDNING 

1. 1 Bakgrund 

Under våren har Dagens Nyheter lyft fram en debatt om skolan som alltid tycks vara ett ämne 

som engagerar människor i vårt samhälle. Zaremba är den journalist som stått för en stor del 

av de kritiska artiklar som skrivits. Denne journalist uppmärksammar att det finns alltför 

många lärare, i Sveriges skolor, som arbetar utan en fullbordad eller ingen utbildning. I många 

fall undervisar även lärare med lärarutbildning i ämnen de inte behärskar. Detta leder till att 

eleverna inte inspireras och tycker att undervisningen är tråkig. Undervisning som leds av 

lärare som inte behärskar ämnet tenderar att bli monoton och auktoritär. Eleverna får ingen 

chans att interagera på lektionerna. Det är ofta de elever som inte har stöd hemifrån som blir 

lidande eftersom dessa elever behöver mest stöd (Zaremba 2011). Detta är något som 

riksdagen nu beslutat att skolan inte kan innefatta och därför ska en ny lärarutbildning införas. 

I den nya lärarutbildningen ska alla få en likvärdig utbildning där endast en yrkesgrupp (t.ex. 

förskollärare) examineras istället för flera (förskollärare och lärare för grundskolans tidigare 

år) som det varit under en lång tid (Lärarnas Riksförbund 2011-03-08). De ska även, för att 

garantera att lärarna är utbildade och därmed höja kvaliteten i skolan införa 

lärarlegitimationer. Utan en sådan legitimation, som är ett bevis på att läraren har 

lärarutbildning samt erfarenhet av läraryrket, ska en person inte anställas som lärare (Lärarnas 

riksförbund 2011-04-15).  

  

De elever som blir mest lidande av att lärarna obehöriga är som sagt de som inte har stöd 

hemifrån. Detta kan vara en orsak till att barn med utländsk bakgrund generellt inte har lika 

höga betyg som en svensk elev har (TT 2009-11-23).  Under min verksamhetsförlagda 

utbildning har jag tagit del av diskussioner i lärarlaget om elever som läser svenska som 

andraspråk. Lärarna upplevde att vissa föräldrar till eleverna visar ett motstånd mot att läsa 

svenska som andraspråk istället för svenska. I en artikel publicerad i Dagens Nyheter står det 

att ämnet svenska som andraspråk blivit ett lågstatusämne som ofta stjälper elever mer än 

hjälper, eftersom ämnet inte verkar ha samma språkkrav som svenskämnet har. Detta leder till 

frustrations hos föräldrar som inte vill att deras barn ska läsa svenska som andraspråk (Öberg 

2004). Meningen med svenska som andraspråk är dock att ämnet ska hjälpa eleverna till att 

uppnå samma språkliga färdigheter som en förstaspråksinlärare gör (Skolverket 2009).  

 

Kärnan i svenska som andraspråk är att barnen ska lära sig det som de svenska eleverna redan 

kan när de börjar skolan. Detta blir dock problematiskt på flera sätt. Alla elever ligger på olika 
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nivåer vilket kräver att undervisningen anpassas efter varje individs enskilda behov. Detta 

kräver mycket från läraren som ofta inte har egna erfarenheter av svenska som andraspråk 

från sin egen skoltid, utan måste lära sig allt utifrån. En annan farhåga är att elever i många 

fall antas av vuxna kunna det svenska språket eftersom de talar som de svenska barnen utan 

att bryta. Att de inte bryter betyder inte alltid att de kan språket vilket läraren behöver vara 

medveten om (Hyltenstam 2007). Synen på andra språk och kulturer är viktig hos lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk. Om läraren inte har en positiv attityd till tvåspråkighet 

kommer detta få konsekvenser för elevens språkutveckling. Kommunikationen och 

tydligheten är avgörande för elevernas framgång i ämnet svenska som andraspråk.  Om inte 

läraren kan kommunicera på ett tydligt sätt når inte eleven upp till kursmålen lika lätt 

(Fredriksson och Taube 2003). 

 

Samtalet är en förhandling där det handlar om att bland annat bekräfta, kontrollera och 

förtydliga. Ibland kan det uppstå missförstånd i samtal men genom att använda en 

kommunikationsstrategi kan dessa missförstånd undvikas.  Båda parter i ett samtal använder 

sig av kommunikationsstrategier. Båda förenklar och använder fantasin för att sammanställa 

ord, för att göra sig förstådda och därmed underlätta för sin samtalspartner (Lindberg 

2005:48ff). Kursplanen för svenska som andraspråk belyser att ”Skolan skall genom ämnet 

svenska som andraspråk ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, 

läsa och skriva i olika situationer.” (Skolverket 2009) Eleverna behöver kunna förstå varandra 

och därmed förstå lärarens sätt att hjälpa eleven till att nå kursmålen. Här blir lärarens 

kommunikationsstrategier med eleven viktiga och det är just dessa jag ska undersöka.  

 

1. 2 Tidigare forskning och problem 

För att hitta tidigare forskning har jag använt biblioteks olika sökmotorer genom att söka på 

mina nyckelord, svenska som andraspråk, kommunikation, stöttning. Dessa ord behövde dock 

modifieras lite som att översätta dem till engelska eller hitta ungefärliga synonymer som t.ex. 

samtal. Enligt mig är forskning undersökningar som har ett tydligt syfte, metod och resultat 

och därmed höjer jag min egen undersöknings validitet eftersom jag utgår från denna typ av 

forskning. 

  

Lindberg som forskar om svenska som andraspråk har studerat en klass med vuxna 

andraspråksinlärare under en termin. Hon frågade sig: ”Hur kan man karaktärisera olika 

muntliga aktiviteter med avseende på inlärarnas möjligheter” (Lindberg 2005:111). Empirin 
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bestod av klassrumsobservationer som dokumenterades med ljudupptagningar. I resultatet 

presenterades det att studenter kan ta hjälp av sin förmåga att samtala från sitt modersmål. 

Dock blir personen ofta stressad av att tala inför en större grupp och därför glömmer 

samtalsreglerna. För att studenterna ska våga tala krävs det en trygg atmosfär som ger 

utrymme för samtal med andra, vilket mindre grupper kan bidra till. Behovet av 

kommunikationen hos barn och vuxna är delvis olika, men Lindberg hävdar att alla inlärare 

har behov av att fokusera på tal- och textmönster, utveckla medvetenhet om språkets 

uppbyggnad och hitta strategier för att göra sig förstådd. 

  

Heath har gjort en etnografisk studie om hur olika samhällsgrupper lär sig språk och hur de 

bemöts i skolan. Genom att tillbringa en längre tid hos tre olika samhällsklasser, the 

townspeople (högre medelklassen från staden), Roadville (arbetarklass med vita människor) 

och Tracktown (arbetarklass med svarta människor), synliggjordes barnens språkinlärning. 

Alla dessa barn lär sig språk på olika sätt. I Tracktown brydde sig inte föräldrarna om att lära 

barnen att läsa och skriva innan skolan. Barnen lärde sig språket genom att observera sin 

omgivning. I Roadville stöttade föräldrarna barnen till en viss grad men föräldrarna menade 

att skolan hade det yttersta ansvaret för att lära barnen att läsa och skriva. The townspeople 

var den samhällsgrupp vars språkiga uppfostran mest stämmer överrens med skolan på det 

viset att skolan använder ett mer akademiskt sätt att tala, böcker står i fokus och frågor ställs 

som den vuxne redan kan svaret på. För barnen i Roadville och Tracktown uppstod det 

problem i skolan då de inte var vana vid skolkulturen som the townspeople- barnen var. 

Lärarna var tvungna att ta till alternativa undervisningsmetoder för att nå ut till Roadville- och 

Tracktowns- barnen.  Heath menar att genom att vara en etnografisk forskare i sitt eget 

klassrum kan läraren hitta mönster i olika elevers beteenden och därefter anpassa sin 

undervisning (Heath 1983).  

 

Johansson och Kjellander har skrivit ett examensarbete vid namn Textuell kommunikation - 

Hur kommunicerar pedagoger och andraspråkselever för att främja språkutvecklingen?  Där 

undersöker de hur pedagoger arbetar med elever som läser svenska som andraspråk. De 

fokuserar på elevernas texter och därmed hur lärarna främjar elevers språk genom skrift. Detta 

studerar de genom att intervjua sju svenska som andraspråkslärare. Genom intervjuerna kunde 

de finna att dessa lärare använder performansanalyer i mycket liten utsträckning för att 

bedöma elevers texter, men de ger respons på elevers texter för att hjälpa eleverna i deras 

språkutveckling även om denna respons såg olika ut hos lärarna. De drog slutsatsen att det 
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vikigaste för att öka elevers språkliga medvetenhet låg i den sociala kontexten och påpekar att 

det dialogiska klassrummet är mycket viktigt.  

 

Dessa tre undersökningar tar ett kommunikationsperspektiv, men denna kommunikation 

handlar om hur en lärare ska kommunicera med vuxna, att läraren ska använda sig av 

samhället och därmed anpassa sitt sätt att tala eller om kommunikationen mellan lärare och 

eleven i ett textknutet sammanhang.  

 

Det finns dock ett problem med den här forskningen. Den fokuserar mest på 

kommunikationen mellan andraspråklärare och eleverna, även om Heath tar klasslärarens 

perspektiv. Forskning som riktar sig mot kommunikation finns det gott om, men antingen 

handlar det om vuxna elever, elever i grundskolans senare år eller gymnasieelever. Det finns 

även ett antal handböcker för lärare som ska undervisa elever med ett annat modersmål än 

svenska, men problemet med dessa böcker är att läsaren inte får ta del av något resultat av den 

typ av undervisning som dessa förespråkar. Den faktiska kommunikationen belyses inte på ett 

tydligt sätt i ovanstående forskning, med undantag i Lindbergs studie, där hon fokuserar mer 

på kommunikationen mellan studenterna som är vuxna. Hur den kommunikativa interaktionen 

mellan lärare och elev fungerar är något som inte belyses även om alla tre forskare hävdar att 

samtalen är viktiga för elevers lärande. I och med att forskningen inte tar upp samtalen i en 

mer konkret kontext hos andraspråksinlärare behöver även detta perspektiv belysas. Genom 

att belysa kommunikationen mellan lärare och elev kan fler lärare fundera över hur de själva 

agerar i ett klassrum och därmed nå ut till fler elever genom att rannsaka sig själva.  Att 

belysa kommunikationen mellan lärare och elev i de yngre åldrarna kan lärarna på ett tidigt 

stadium rannsaka sig själva och hjälpa elever innan de uppnår en nivå där de inte hänger med 

i skolarbetet som allteftersom blir svårare. En sådan typ av undersökning kan, enligt mig bidra 

till en ökad kvalitet i skolan redan från de tidigare åldrarna och underlätta för eleverna när de 

når de senare åren i skolan.  

 

1. 3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa två lärares (en svenska som andraspråks lärare
1
 och en 

klasslärare) kommunikationsstrategier i mötet med elever med ett annat modersmål än 

                                                 
1
 Hädanefter kommer förkortningen sva-lärare användas. 
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svenska. Dessa lärares strategier kommer att jämföras för att se vilka strategier som båda 

lärarna använder och hur de skiljer sig åt. Frågeställningarna lyder:  

- Vad använder en klasslärare samt en sva-lärare sig av för kommunikationsstrategier i 

mötet med eleverna?   

- Finns det några skillnader mellan lärarnas kommunikationsstrategier?  

o Om ja, på vilket sätt? 

 

2. TEORETISKA REFERENSRAMAR 

Uppsatsen kommer att grundas i social konstruktivism som är ett synsätt på kunskap som 

innebär att kunskap skapas i språkliga interaktioner mellan människor som är en social varelse 

(Thomassen 2007). Motsatsen till detta synsätt är positivism som ofta använda i 

naturvetenskapen. I positivism handlar kunskapen om att kunskapen ska vara objektiv och 

endast kunna tolka ett fenomen på ett enda sätt. Comte försökte överföra detta synsätt till 

samhällsvetenskapen men när han försökte med detta uppstod det problem då mänskliga 

beteende inte alltid kan förklaras med hjälp att fysiska aspekter som går att observeras 

(Thomassen 2007:160f).  I och med att denna uppsats inte kommer att angripa något 

naturvetenskapligt ämne väljs detta synsätt bort.  

 

En fördjupning av social konstruktivismen är det sociokulturella perspektivet som jag 

kommer att använda i min uppsats. Det innebär enligt Gibbons att mänsklig utveckling ses 

som en social företeelse och är en produkt av undervisning inte en förutsättning. Utveckling 

av kunskap sker i sociala, historiska, kulturella erfarenheter där språket är centralt. Med andra 

ord beror vår utveckling på vilka vi umgås med (Gibbons 2006:25ff), vilket i denna uppsats 

betonas då elever och lärare använder språket som grund i arbetet. 

 

Vygotskij var en rysk pedagog vars teorier influerat till dagens skola eftersom hans, bland 

andras (Dewey och Piaget) teorier ligger till grund för läroplanen, Lpo94 (Mourau och 

Wretman 2005:246). Han skrev sina teorier utifrån det sociokulturella perspektivet och han 

menar att barns tidigare stadier (spädbarnsperioden) utvecklas genetiskt, d.v.s. att alla barns 

tidiga uppväckt är likadant. När barnen börjar interagera med sin omgivning genom språk 

börjar även dess utveckling att bestämmas av sociokulturella företeelser (Säljö 2005). 

 

Innan Vygotskijs teorier om att utvecklings sker i social interaktion, fanns det en modell för 

hur andraspråksinlärare tog till sig kunskap. Denna modell innebar att läraren säger något som 
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eleven tar in och bearbetar. Problemet med detta är att det inte finns något utrymme för social 

interaktion. En av poängerna med att se kunskap genom det sociokulturella synsättet är att 

kunskapen inte är konstant utan människan utvecklar sina kunskaper med tiden. Ju mer vi lär 

oss desto säkrare blir vi på vår uppgift i samhället. Dock kommer ingen människa någonsin 

bli fullärd (Lindberg 2004). I och med att människor utbyter ståndpunkter och 

argumentationer utvecklas kunskaperna (Lindberg 2004:473).  

 

2. 1 Svenska som andraspråk 

Detta stycke har endast i syfte att öka läsarens förståelse och kommer inte behandlas i 

analysen.  

 

Svenska som andraspråk är ett ämne i skolan som ska hjälpa elever med ett annat modersmål 

än svenska att uppnå förstaspråklig nivå i skolan. Alla elever som inte är födda med svenska 

som förstaspråk har rätt till att läsa detta ämne (Myndigheten för skolutveckling 2007).  När 

svenska barn kommer till skolan har de redan mellan 8000 och 10 000 ord med sig. Ett barn 

som har ett annat modersmål har inte detta och behöver därför både lära sig ett nytt språk och 

nya ämneskunskaper och därför integreras ofta svenska som andraspråk med andra ämnen. 

Dock är ofta grupperna i svenska som andraspråk mycket heterogena vilket leder till en svår 

uppgift för lärarna att planera lektioner (Myndigheten för skolutveckling 2007).  

 

Enligt läroplanen ska skolan vara likvärdig och därför är det svenska som andraspråkslärarens 

uppgift bland annat, att vägleda annan personal i skolan och att hitta strategier för att hjälpa 

elever till att inhämta kunskap (Myndigheten för skolutveckling 2007).  

 

2. 2 Kommunikation 

Att kommunicera är mycket mer än bara att tala med varandra. Det handlar om att tolka och 

förstå en annan människas världsbild. Det finns ett antal olika anledningar till varför 

människan kommunicerar (Dimbleby och Burton 1999). Under denna rubrik kommer jag att 

redogöra några punkter om vad kommunikation är och hur den kan te sig.  

 

Kommunikationen består inte endast av det verbala (d.v.s. det vi säger) utan även av 

ickeverbal kommunikation. Denna kommunikation involverar till exempel hur vi tittar på en 

person (mimik), hur vi gestikulerar, eller hur vi förhåller vår egen kropp till en annans 

(Dimbleby och Burton 1999:54ff).  Beroende på hur vi använder dessa tolkas de olika 
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beroende på vem som intar informationen. Även var personen befinner sig spelar in. I ett 

västerländskt land är t.ex. kroppskontakt med okända människor kan betraktas som ovänligt 

och kan i vissa fall som obehagligt medan i ett exempelvis östeuropeiskt land ska människor, 

enligt den sociala normen stå nära varandra och ha fysisk kontakt. Detta kan resultera i att den 

personen som inte är van vid fysisk kontakt kanske drar sig tillbaka vilket kan leda till 

missförstånd (Dimbleby och Burton 1999:59).  

 

Borgström skriver även om detta fenomen genom det interkulturella perspektivet i skolan. 

Hon menar att vi lär oss koder som vi använder oss av i vår uppfostran. Ett exempel är att en 

pojke klättrar upp i ett träd och vill inte komma ner fast läraren ber honom. När 

hemspråksläraren beordrar honom att komma ner lyssnar han och kommer ner. När den 

svenske läraren ber honom får han ett val och därmed väljer han att inte komma ner, dock 

hade detta sätt fungerat på en elev med en svensk uppfostran eftersom Kan du komma ner? 

Betyder Kom ner i den svenska kontexten. Detta var dock inte pojken van vid och behövde ett 

rakt språk som liknar hans hemspråks förhållningssätt (Borgström 2004:41).  

 

Med ett interkulturellt förhållningssätt menar Borgström att läraren ska vara öppen och 

tolerant vilket i sin tur leder till att se saker ur en annan människas perspektiv. Bara en 

människa som är öppen kan förstå att det finns olika perspektiv att se saker ur (Borgström 

2004:51f).  

 

När elever lär sig att kommunicera på ett främmande språk blir det ibland fel. Detta kan leda 

till missförstånd som i sin tur kan leda till konflikter. Därför är det viktigt för en lärare att vara 

bestämd och påpeka när det blir fel, men samtidigt påvisa att det är okej att ibland säga fel. 

Läraren behöver vara lyhörd, reda ut vad som blev fel ibland och hjälpa elever att sätta ord på 

sina tankar. Det är tanken som är viktigast i denna språkliga process och korrektheten i 

elevernas formuleringar står inte i fokus eftersom en svår tanke kräver ett svårare språk 

(Bergman 2001:39). I kommunikationen med eleverna är det viktigt att vara tydlig, speciellt i 

de tidigare åldrarna. Därför måste läraren ha tydliga mål med undervisningen. Målen hjälper 

läraren att strukturera undervisningen så att den anpassas efter elevernas behov. Det är bra att 

visa och tala samtidigt för att eleverna ska få en förståelse för uppgiften. Ju mer eleverna lär 

sig desto mindre måste man visa (Benckert 2001:77ff). 
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För att undervisningen ska vara givande för elever med svenska som andraspråk krävs det en 

undervisning som är situationsberoende men ändå har en hög kognitiv nivå. Abrahamsson och 

Bergman beskiver Cummins modell av detta vilken innebär att om undervisningen har en låg 

kognitiv nivå och är situationsberoende, utvecklar inte barnen det kunskapsbaserade språk 

som krävs i skolan. Detta brukar kallas för vardagsspråksutveckling där det fungerar bra med 

att peka på saker och därmed förstå vad de innebär. Motsatsen är att ha en hög kognitiv nivå 

och inte vara situationsberoende. Detta är svårt och inte lämplig undervisning för elever som 

lär sig ett nytt språk. Merparten av undervisningen ska ligga som tidigare nämnts, på en 

situationsberoende men ändå hög kognitivnivå. Exempel på uppgifter som kan vara lämpliga 

här är deltagande i diskussioner, skriva texter efter mall och svara på frågor som kräver ett 

abstrakt resonemang (Abrahamsson och Bergman 2009:23ff). 

 

Enligt Pauline Gibbons menar Vygotskij att den externa dialogen (d.v.s. den dialogen som 

sker i samband med en annan människa) är viktig som ett verktyg för att utveckla den inre 

dialogen och därmed utveckla sina tankar, och därmed språket (Gibbons 2006:27).  

 

Människan lär sig genom att delta i en social kultur och samtalet är en sådan social kultur. 

Den generella språkutvecklingen hos förstaspråksinlärare börjar oftast med att barnets första 

samtalspartner är föräldern. Den vuxne dominerar ofta samtalet som handlar om barnets 

vardag och saker de sett. I interaktion med andra barn får barnen lära sig att diskutera och 

argumentera. Denna interaktion ger upphov till samtalsämnen som inte förekommer i en 

vuxens närvaro. Dock är kommunikationen ofta situationsberoende då barnen känner varandra 

och vet hur kompisen tänker. Därför är det bra att låta barn umgås med personer de inte 

känner så väl för att hjälpa deras språkutveckling. Den vuxne hjälper eleverna ibland att hitta 

nya samtalsämnen och fungerar som en förebild för hur språket ska se ut. Ofta fyller den 

vuxne i barnens tankar och fungerar som förebilder men den vuxne tar många gånger alldeles 

för stor plats i samtalen vilket beror på att den vuxne vill uppfostra barnet och kontrollera 

barnets kunskaper. För att lära sig språk på bästa sätt krävs det många olika språkliga 

aktiviteter (Liberg 2003).  

 

Även Vygotskij betonar att talet är viktigt för att barnen ska kunna utveckla sitt tänkande och 

talet fungerar som en bro över till ett kunskapsinhämtande, d.v.s. att genom talet tar eleven till 

sig ny kunskap.  Barnen måste därför få utrymme i klassrummet för att tala. I ett klassrum 

finns det två olika typer av kommunikation mellan elever och lärare. De är IRF (”Initiation, 
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Response, Feedback”) och IRE (”Initiation, Response, Evaluation”)(Gibbons 2006:37f). IRF 

är den traditionella undervisningsmetoden där läraren ställer kontrollfrågor, det vill säga 

frågor som läraren kan svaret på. Detta resulterar dock i att det är läraren som står för största 

delen av kommunikationen i klassrummet. Med IRE-metoden blir det istället så att läraren 

ställer frågor som eleverna själva måste besvara genom diskussioner. Lärarens roll här är att 

endast stötta eleverna men det är eleverna själva som ska komma fram till kunskap (Gibbons 

2006:39). 

 

Undervisningen kring andraspråksinlärningen ser olika ut i varje klassrum. Den traditionella 

undervisningen går ut på att fokus ligger på språket och inte ämnet, exempelvis matematik. 

Målet i denna undervisning är att eleverna ska utveckla sitt ordförråd och de grammatiska 

reglerna (Lightbown och Spada 1999:91). 

 

Innehållsbaserade och uppgiftsbaserade instruktioner i undervisningen innebär att läraren 

lägger fokus på interaktion, konversation och språkanvändningen. Här inriktar läraren 

samtalsämnet på något som eleven intresserar sig av. Om läraren istället använder sig utav 

kontextbaserade instruktioner (det vill säga i ett sammanhang där ett ämne är i centrum som 

exempelvis matematik) betonas oftast hur språket ska användas och inte hur man talar språket 

(Lightbown och Spada 1999).   

 

Det finns tre olika sätt att undervisa andraspråkelever med. Dessa är: det naturligt förvärvda, 

den traditionella instruktionsundervisningen och den kommunikativa 

instruktionsundervisningen. I den naturliga undervisningen rättar läraren inte eleven utan 

eleven får lära sig av sina fel. Eleven lär sig språket genom att befinna sig i en miljö där det 

finns förstaspråks talare och lyssna och tala med dem. Detta leder dock till att dessa inlärare 

inte alltid hänger med i konversationer för att de har bristande språkkunskaper. I den 

traditionella undervisningen korrigeras fel och läraren inriktar sig på korrekthet. Här 

undervisas eleverna endast några timmar per vecka och eleven pressas till att skriva rätt från 

början. Ofta har läraren landets majoritetsspråk som modersmål. I den kommunikativa 

undervisningen rättas fel endast vid ett fåtal tillfällen. Läraren förenklar och ger eleverna även 

ledtrådar för att underlätta språket för eleverna. Denna undervisning sker också endast vid 

något enstaka tillfälle i veckan. Eleverna har inte samma press på att prestera korrekt och 

läraren anstränger sig för att eleverna ska förstå istället (Lightbown och Spada 1999:93ff).      
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Heath skriver att läraren i en klass måste agera forskare för att hjälpa elever med en annan 

kultur än sin egen att nå kursmålen. Hon berättar om en lärare som fick en klass med elever 

som alla kom från en samhällsgrupp som läraren själv inte tillhörde. Läraren bestämde sig för 

att ta reda på hur dessa barn levde och besökte därför deras bostadsområde och engagerade 

föräldrarna genom att samla däck som hon förvandlade till bokstäver. Den kunskap läraren 

fann användes i undervisningen. Detta medförde att eleverna hade de referensramarna som 

behövdes för att förstå skolans värld och därmed kunde nästan alla i klassen nå kursmålen. 

Exempel på denna lärares metoder är att visa klart och tydligt med hjälp av bilder och text på 

overhead så att eleverna kan följa med, använda ett klart och tydligt språk som inte går att 

misstolka, använda samhället som en läroplats och att använda tankekartor och hjälpa 

eleverna att tänka vidare med frågor som vad kan han göra sen i berättelsen? (Heath 

1983:283ff). Istället för att använda de traditionella inlärningsmetoderna ska läraren hitta 

alternativ som gynnar eleverna. Detta gör läraren genom att hitta mönster i elevernas 

beteenden och använda dessa mönster för att planera undervisning (Heath 1983:354f).  

 

2. 3 Stöttning  

Stöttning är ett begrepp som många forskare använder sig av när de talar om 

andraspråksinlärning och därför kommer jag nedan att förklara vad detta begrepp innebär.  

 

För att kunskap ska kunna utvecklas har Vygotskij myntat begreppet zonen närmast 

utvecklingen (den proximala utvecklingszonen). Med den menar han att undervisningen ska 

ligga på en nivå som är lite högre än barnets faktiska kunskaper. Detta kräver i sin tur 

kognitiv behärskning hos barnet och självständigt arbete. För att detta ska kunna ske krävs det 

stöttning (scaffolding) från läraren. Detta innebär att läraren ska ge eleven stöd genom att 

planera undervisning som ligger snäppet över elevens kognitiva nivå. Men läraren ska endast 

ge eleven stöd så länge han/hon behöver det. Meningen med stöttning är att när eleven är 

tillräckligt självständig, släpper läraren taget och höjer undervisningsnivån. Vygotskij menar 

enligt Gibbons att läraren lär barnen hur de ska tänka och inte vad de ska göra, vilket leder till 

att barnet ska kunna använda samma metoder för att lösa ett problem i ett annat sammanhang 

(Gibbons 2006:29f). 

 

Att arbeta i smågrupper främja andraspråksinlärares språkutveckling eftersom mindre grupper 

ger utrymme för att använda språket på ett mångsidigt sätt som inte fungerar i ett lärarstyrt 

arbetssätt (d.v.s. där läraren leder diskussionerna). Eleverna kan stötta varandra och 
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gemensamt bidra till ny kunskap. Detta kallar Lindberg för kollektiv stöttning och kan bidra 

till att t ex en text kan tolkas på flera sätt och därmed öka elevernas förståelse och reflektera 

över denna (Lindberg 2004:474f).   

 

Stöttning kan även ske mellan lärare och elev. Detta fungerar emellertid inte alltid då lärare 

ofta tar för mycket plats i klassrummet vilket leder till att eleven inte får den tid han/hon 

behöver för att utveckla språket genom talet. Läraren bestämmer dessutom ofta samtalsämne, 

fördelar ordet och bestämmer om eleven lämnar relevanta bidrag i klassrummets dialog 

(Lindberg 2004:478f). Lindberg liksom Gibbons förespråkar istället att läraren använder sig 

av IRE-metoden där öppna frågor leder till diskussioner istället för IRF-metoden där läraren 

ställer frågor hon redan kan svaret på (ibid.).  

 

Sammanfattningsvis är kommunikation något mer än bara det verbala språket. Hur vi agerar, 

förhåller oss till andra och vad vi säger är kulturellt betingat vilket kan leda till missförstånd. 

Därför är det viktigt med tydlighet och stöttning från lärare och andra elever. Läraren bör 

även planera sin undervisning efter Cummins modell med en hög kognitiv nivå och 

situationsberoende. Denna höga kognitiva nivå bör dock endast vara lite högre än elevens 

faktiska kognitiva kunskapsnivå för att ge henne/honom en utmaning.  

 

3. METOD 

Det är svårt att på förhand välja vilken metod som är den bästa då det är svårt att förutse 

framtiden. Genom olika metoder ser resultaten olika ut. Eftersom jag gör en studie som 

undersöker två lärares kommunikationsstrategier lämpar sig inte ett kvantitativ angreppssätt. 

Den kvantitativa metoden riktar sig ofta till undersökningar där data kan mätas och 

generaliseras. Ofta får en sådan undersökning fram statistik. Motsatsen till en kvantitativ 

metod är den kvalitativa metoden som istället för att se helheten går in på djupet och inriktar 

sig på få personers beteenden och egenskaper (Larsen 2009:22), vilket är det som studeras i 

denna uppsats. Det kvalitativa angreppssättet lämpar sig därför bättre eftersom denna studie 

inriktar sig på endast två lärare och kommunikationsstrategierna. Genom att använda en 

kvalitativ metod kan dessa kommunikationsstrategier studeras på djupet och generera mer 

detaljerad kunskap som dock inte går att generalisera.   

 

Mitt övergripande synsätt i den kvalitativa metoden är det hermeneutiska som innebär att 

forskaren genom empiri försöker förstå och tolka världen. Genom språket förser sig 
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människor med kunskap men detta måste ske i förhållande mellan deras egen förförståelse 

och det som studeras, d.v.s. subjektet. Inom det hermeneutiska synsättet blir forskarens egen 

förförståelse en tillgång i arbetet med att tolka omgivningen eller fenomenet som studeras. 

Detta görs genom att forskaren studerar helheten och sedan delarna i en text (t ex en 

transkriberad intervju) och sedan ställer dessa mot varandra och tolkar först helheten och 

sedan delarna och pendlar mellan dessa för att tillförse sig med förståelse. För att lyckas med 

detta behöver forskaren vara öppen och kunna känna empati till forskningsobjektet (Patel och 

Davidson 2003). Hermeneutiks uppgift är att redogöra vad förståelse är. Därmed måste 

forskaren leva sig in i en annan människas värld och försöka återskapa dennes värld.  Men 

våra erfarenheter är inget konstant eftersom de formas genom tid och rum enligt det 

hermeneutiska synsättet. Den inre upplevda erfarenheten är utgångspunkten för all förståelse 

som förstås och kan tolkas genom livsyttringar (våra handlingar) (Thomassen 2007:181). 

 

Eftersom jag intresserar mig av människan och hennes handlingar och utsagor genomför jag 

en etnografisk studie. Etnografi är en beskrivning av människors beteenden och härstammar 

från antropologin (läran om människan) och etnologi (läran om folk och nationer). Men 

forskiningen av antropologin och etnologi saknade en strukturerad metod och därför uppstod 

etnografin, som alltså är en metod för att forska om människan och nationer. Den etnografiska 

forskaren försöker förstå människors sätt att agera och lära genom att studera personens 

handlingar och uttalanden. Den etnografiska forskaren försöker se de bakom dessa uttalanden 

och handlanden för att hitta ett mönster och orsaker för handlandet (Kullberg 2004:11f). En 

etnograf menar att människan är unik och att hon har en fri vilja d.v.s. att människan är fri att 

styra och ha kontroll över sina handlanden. Sociala och kulturella förhållanden påverkar 

individen men dessa ger endast individen förutsättningar eller begränsningar som hon kan 

handla utefter (Kullberg 2004:61f). 

 

Inom den kvalitativa forskningen används det ofta fallstudier. I en fallstudie undersöks empiri 

i förhållande till forskningen och kan vara en metod i komplexa undersökningar där något helt 

eller delvis okänt ska undersökas (Gummesson 2004:115f). Detta påminner mycket om den 

etnografiska metoden, men inom en fallstudie finns det möjlighet att komplettera med redan 

befintlig data i form av olika dokument och att eventuellt använda sig av kvantitativa metoder 

för att kunna tolka sitt material och eventuellt generalisera (Gummesson 2004:117). I en 

etnografisk studie går det inte att generalisera och eftersom forskaren lever sig in i den 
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studerade världen tas endast data från den egna empirin som senare ställs mot annan forskning 

inom området för att synliggöra sina resultat (Kullberg 2004).  

 

3. 1 Urval 

I min etnografiska studie har jag valt att arbeta med observationer och kortare intervjuer med 

en sva-lärare samt en klasslärare. Båda undervisar i år 1 på en skola i en av Stockholms 

ytterförorter det finns ett antal elever som läser svenska som andraspråk. Området runt skolan 

är socialt varierat då det blandas höginkomsttagare med låginkomsttagare i samma område. 

Lärarna har jag träffat tidigare under min verksamhetsförlagda utbildning. Ingen av dem har 

jag tidigare samtalat med särskilt ingående om deras yrkesliv, men vetat vad de arbetade med. 

I och med att jag har en liten förförståelse hjälper det mig att fokusera på mitt studieobjekt. 

Jag kontaktade dem via e-post och fick positivt svar tillbaka. Detta är en form av godtyckligt 

urval. Detta innebär att forskaren, jag, valt personer som jag anser kan vara till hjälp för att 

besvara min frågeställning. Men med detta urval är det inte möjligt att generalisera (Larsen 

2009:78), vilket jag inte ämnar göra.  

 

3. 2 Observationer 

Jag observerade åtta lektioner totalt, fyra med sva-läraren (lektioner i svenska) och fyra ( två 

matematiklektioner, svenska och SO) med klassläraren. Sva-läraren hade två olika grupper 

med ungefär tio elever i varje, men alla elever går i samma årskurs. Klassläraren hade sin 

klass. Vid tre tillfällen observerade jag halva grupper, (en pojkgrupp, en flickgrupp och en 

blandad grupp) vardera med ungefär tolv elever och vid ett tillfälle helklass (dock försvann 

några elever iväg på hemspråk under denna timme).  

 

Eleverna hos båda lärarna känner till mig sedan tidigare och lärarna visste vem jag är och vad 

mitt uppdrag är. Detta visste de dock inte fullt ut i och med jag endast talat om att jag skulle 

lägga fokus på kommunikationen mellan lärare och elev. Jag upplevde att de inte påverkades 

av min närvaro i någon större utsträckning då de kände igen mig. Jag intog en plats i 

klassrummet där jag hade full koll över vad som hände i rummet. Barnen var dock inte 

medvetna om mitt uppdrag och tyckte det var intressant att titta på mig när jag skrev. Detta 

intresse avtog efter att lektionens arbete kommit igång. Jag avgränsade mina observationer till 

att studera läraren och inte så mycket runt om kring henne. Naturligtvis går det inte avskärma 

sig helt eftersom det händer mycket i ett klassrum. Jag studerade hur läraren talade med 

eleverna, hur hon rörde sig, vilka gester hon visade samt hur hon tog kontakt med eleverna. 
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Under klasslärarens lektioner inkluderades jag i undervisningen under ett fåtal tillfällen där 

läraren ville dubbelkolla information med mig eller att jag avbröts av lärare som kom in i 

klassrummet. Detta ledde till att ett par elever kom fram till mig och ville ha hjälp. Dock 

kallade alltid klassläraren till sig eleven och jag kunde återgå till att observera. Med sva-

läraren blev jag en icke deltagande observatör så fort eleverna klev in i klassrummet och hon 

förklarade vad jag gjorde på plats och ibland märkte inte ens eleverna att jag var där förrän 

lektionen slutade.  

 

Under varje observation antecknade jag flitigt. Efter lektionerna skrevs anteckningarna om 

och fylldes på med information som jag inte tidigare hunnit anteckna. 

  

Observationer är en metod som är bra att använda för att få fram när vi ska synliggöra 

beteenden som t.ex. fysiska handlingar, verbala yttringar, relationer mellan personer och 

känslor. Observation kan vara bra för att synliggöra mycket men allt inte går att observera 

som t ex familjebråk eller sexuella relationer och därmed måste forskaren vara beredd på att 

oförberedda saker kan inträffa och observationen eventuellt behöver ställas in. Det finns även 

nackdelar med att använda observation som metod vilket är att det är tidskrävande och att det 

forskaren vill observera inte alltid syns vid observationstillfällena (Patel och Davidson 2003). 

Jag har valt att göra en mer ostrukturerad observation eftersom jag vill undersöka lärarens 

kommunikationsstrategier gentemot barn som läser svenska som andraspråk. Denna metod 

fokuserar på helheten och observatören observerar allt. Mina observationer begränsas till 

lärarens handlanden, men ett observationsschema skrevs inte eftersom det inte var en 

strukturerad observation som gjordes. Istället skrevs anteckningar under observationen som 

sedan renskrevs mer utförligt efter observationen. Det finns även olika roller en observatör 

kan gå in i. Forskaren kan vara deltagande eller icke-deltagande och vara känd eller okänd. 

Dessa olika roller innebär både fördelar och nackdelar. Både elever och lärare känner till mig 

sedan tidigare. Därför fanns det en risk att jag skulle påverka beteendet i klassrummet om jag 

intog rollen som deltagande observatör. Istället gick jag in som en icke-deltagande observatör 

så att personerna jag observerade kan känna sig trygga och gå in i sina vanliga roller (Patel 

och Davidson 2003).  
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3. 3 Intervjuer  

Eftersom observationerna låg i fokus valdes korta kvalitativa intervjuer med respondenterna 

för att se om deras egen syn på undervisning stämmer överrens med den undervisning de 

faktiskt bedriver. Vid första observationen bestämdes datum för intervjuerna, anpassat efter 

lärarnas scheman. Både skedda efter deras sista lektioner för dagen. Jag och klassläraren satte 

oss i ett målarrum där vi kunde vara ifred. Platsen är bekant för läraren och hon kände sig 

trygg med miljön. Sva-läraren valde ett annat rum som hon känner sig bekant med, men låg 

detta rum anslutande till ett av klassrummen och vi blev därför avbrutna vid ett tillfälle av en 

elev. Dock anser jag att det lättade upp situationen lite och läraren fick den tiden att tänka på 

vad hon skulle säga. Båda intervjuerna spelades in med mobiltelefon, med lärarnas samtycke. 

Samma fyra öppna frågor ställdes till båda lärarna. De var formulerade på ett sätt så att 

samtalet inte skulle ta alltför lång tid men ändå ge informanterna gott om tid att tänka genom 

sina svar. Varje intervju tog cirka femton minuter.    

 

Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av standardisering vilket innebär att 

intervjupersonen får svara utförligare på frågorna som forskaren ställer jämfört med en t ex en 

enkätintervju där standardiseringen är hög eftersom svarsalternativen är givna.  Syftet med en 

kvalitativ intervju är inte till skillnad från en kvantitativ att få fram mätbar data utan forskaren 

vill upptäcka något eller identifiera egenskaper hos ett fenomen. Den kvalitativa intervjun ger 

ofta en fyllig beskrivning av en persons livsvärld (Patel och Davidson 2003). Det finns även 

olika typer av lågt standardiserande intervjuer, däribland den formella och den informella 

intervjun. Den formella intervjun är den intervjun där forskaren frågar informanten autentiska 

frågor, d.v.s. öppna frågor som informanten kan besvara relativt fritt kring. Mina frågor blir 

autentiska även om det är en kortare intervju med respektive lärare. I den informella intervjun 

är inte intervjuerna planerade och det uppstår ett samtal i informantens livsvärld som 

forskaren anpassar sig efter. Dessa samtal är ofta mer avslappnade och forskaren kan få syn 

på saker som forskaren inte får i ett formellt samtal/intervju (Kullberg 2004). Den informella 

intervjun är den typ av intervju som enligt mina erfarenheter kommer spontant oavsett 

forskaren vill det eller inte.  

 

3. 4 Reliabilitet och validitet 

Inom forskning talas det om validitet och reliabilitet. Dessa begrepp tas främst upp i 

kvantitativ forskning det är extra viktigt att frågeställningarna blir korrekta från början 

eftersom det är svårt att ändra frågor som redan ställt till många personer. Validitet innebär att 
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den insamlade informationen är relevant för frågeställningarna och reliabilitet innebär att 

undersökningen ska vara pålitlig och ha precision (Larsen 2009:40f). Även om dessa begrepp 

är extra viktiga inom de kvantitativa metoderna får de inte glömmas bort i de kvalitativa. Här 

handlar validiteten även om hur väl förberedd forskaren är inför en intervju eller 

observationstillfälle för att få fram relevant information. Reliabiliteten innebär här att 

forskaren noggrant behandlar den data han/hon samlat in för att inte blanda ihop personer 

eller tillfällen (Larsen 2009:80f). Då dessa är höga i en undersökning är rapporten ofta mer 

tillförlitlig än om validiteten och reliabiliteten skulle vara låg. Ett sätt att höja tillförlitligheten 

på är att använd sig av metodtriangulering, vilket innebär att forskaren använder sig av olika 

metoder för att samla in sin empiri. Detta kan ske genom att blanda kvalitativa och 

kvantitativa metoder eller att blanda olika metoder inom en genre som t.ex. intervju, formella 

samtal och observation (Kullberg 2004). För att höja validiteten i min uppsats använder jag 

mig därför utav metodtriangulering genom observationer, kortare intervjuer samt genom 

textanalyser av mina observationsanteckningar. 

 

Det som kan sänka reliabiliteten och validiteten är att jag är bekant med platsen och har 

arbetat på skolan, dock inte i den klassen. Därför ser vissa elever mig som pedagog och ber 

mig om hjälp. Jag ser dock inte detta som ett problem då jag förklarade för eleverna att jag 

inte är där för att arbeta. Dessutom handlar inte min studie om elever.  

 

3. 5 Analysmetod 

När jag transkriberat alla observationer började arbetet med en textanalys. Jag skrev ut texten 

som jag noga läste igenom och började tematisera (d.v.s. hitta samband mellan olika 

observationer) genom anteckningar i marginalen. Genom dessa anteckningar hittade jag mina 

teman som jag dels tagit utifrån teorin och dels själv etablerat. Varje tema fick en egen färg 

för att underlätta i textanalysen. Det resulterade i ett analysschema där de grundläggande 

kommunikationsstrategierna (teman) ställdes bredvid varandra (se bilaga 1). Vissa teman (ex. 

instruktioner och språkanvändning) i detta analysschema har i den slutliga analysen 

sammansats då de hör ihop. När temana var klara valdes vissa bitar ur det empiriska 

materialet ut för att exemplifiera lärarnas strategier, som presenteras i resultatet. När dessa var 

utvalda kunde resultat kopplas med relevanta teorier. 
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3. 6 Forskningsetik  

Det finns ett antal krav som en forskare måste följa när han/hon bedriver forskning. Det första 

kravet innebär att forskning måste få bedrivas. Forskaren måste dock tänka på individskyddet 

som innebär att individen som deltar i forskningen inte ska behövas utsättas för någon form av 

förödmjukelse, kränkning eller skada psykiskt eller fysiskt, innan rapporten publiceras. Den 

som deltar i en undersökning skall bli underrättad om syftet med forskningen. Detta kan ske i 

varierande omfattning, men informanten ska vara medveten om att han/hon deltar i en 

undersökning (Vetenskapsrådet 2002). Jag har noga tänkt genom vilka konsekvenser mina 

informanter kan tänkas få av min uppsats men kommit fram till att dessa är positiva då de kan 

få hjälp att utveckla sin egen undervisning.  Min undersökning innehåller inget av så känslig 

karaktär att det kan upplevas problematiskt eller oetiskt.  

 

Informanterna blev tillfrågade och informerade om syftet med undersökningen innan 

observationer utfördes. De båda var positiva till att ingå i undersökningen och gav sitt 

samtycke till att medverka, vilket en forskare måste ha om inte informantens uppgifter finns 

att tillgå i offentliga register. Om studien innehåller känsligt material eller innefattar 

underåriga krävs det att forskaren får särskilt samtycke av informanten eller informantens 

målsman (Vetenskaprådet 2002). Detta är dock inte aktuellt då min fokus inte ligger på elever 

utan lärare som själva kan ge sitt samtycke.    

 

Konfidenskravet innebär att om det finns känsligt material i undersökningen så ska allt 

anonymiseras. Det är viktigt att en utomstående inte på något sätt kan identifiera personerna i 

undersökningen och att allt material som forskaren samlat lagras på ett ställe där allmänheten 

inte kan tillgå informationen (Vetenskapsrådet 2002). Att veta vad som är känslig information 

kan vara svårt. Därför är det, enligt mig bäst att alltid försöka avidentifiera alla inblandade. I 

min uppsats har jag därför endast vagt berättat om skolan och inte namngett vare sig elever 

eller lärare. Mitt empiriska material har jag endast själv att tillgå och information är lagrad på 

en plats med säkerhet.   

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

4. 1 Svenska som andraspråksläraren (sva-läraren) 

Sva-läraren är utbildad till 1-7 lärare med inriktning på språk (svenska, engelska och svenska 

som andraspråk). Hon har arbetat som lärare i 14 år och idag arbetar hon med år 1, 3 och 8.  
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Tvåspråkighet ska ses som en styrka som ger elever möjligheter som öppnar deras värld och 

ger dem fler valmöjligheter i livet, enligt sva-läraren. I vuxen ålder har hon lärt sig ett nytt 

språk och vet hur jobbigt det är. Detta ger henne förståelse för elevernas inlärande.  

 

Hennes kommunikationsstrategier är enligt henne själv att sammanfatta ofta, att eleverna får 

sätta ord vilket leder till kunskap, tala i lugnt tempo, artikulera, upprepa när eleverna inte hör, 

inte ge direkta svar och att tvinga fram svar från eleverna.  

 

4. 2 Klassläraren  

Klassläraren är utbildad till idrottslärare för år F-9, men har även inriktat sig på SO och 

svenska. Just nu läser hon engelska för åldrarna F-5 på kvällarna. Hon har arbetat inom skolan 

i 4 år och just nu har hon sin första egna klass.  

 

När hon tänker på tvåspråkighet tänker hon på människor som kan flera språk flytande. Hon 

tänker främst på barn med ett annat modersmål än svenska och talar detta modersmålet 

hemma. Hon tror att dessa barn kommer ha nytta av det när de behärskar båda språken 

ordentligt. Inom hennes egen familj/släkt förekommer det flera språk.  

 

Hennes kommunikationsstrategier är enligt henne själv att förklara mycket, förklara svåra 

begrepp, jobba med bilder, diskuterar i mindre grupper för att få med de svaga, samt att 

uppmana föräldrarna att läsa mycket hemma, även om det inte är på svenska.  

 

4. 3 Lärarnas strategier 

Varje strategi presenteras i form av nedanstående åtta teman. Under varje temarubrik kommer 

jag att presentera både klassläraren och sva-lärarens kommunikationsstrategier för att sedan 

jämföra och analysera dessa.  

 

4. 3. 1 Gestikulerar eller visar för tydlighet 

Klassläraren: 

En pojke är osäker på i vilken typ av hus han bor i och läraren frågar om skillnader mellan 

olika typer av hus, t.ex. radhus och lägenhet. Hon försöker att ta reda på om pojken vet 

skillnaden och pekar på att det är lägenhetshus utanför fönstret när han verkade allt för 

osäker. Han inser att han inte bor i ett sådant hus som är utanför och kommer fram till att 

hans hus måste vara ett radhus.  
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Denna metod använde läraren sig av vid många tillfällen under lektionerna. Det kan handla 

om att visa upp en mattebok som de ska arbeta i, att peka på ett papper som ligger på ett bord 

eller att vinka till sig elever utan att säga något. Klassläraren använder sig även av fingrarna 

för att visa något, klappar flickor i håret, suddar ut barnens svar, nickar, ler, ser strängt på 

någon eller leder barnet till sin plats. Barnen verkar förstå de flesta av hennes gester som är 

tydliga men ibland blir de otydliga och vissa elever missförstår eller behöver fråga om ett 

förtydligande. Att eleven inte förstått lärarens gester kan bero på att de är vana vid andra 

ickeverbala mönster som används hemma hos dem.  

 

Sva-läraren: 

Sva-läraren ställer sig i dörren till sitt lilla klassrum och väntar in eleverna och hälsar de 

välkomna. Det tar lite tid för eleverna att komma till detta klassrum då det ligger i ett annat 

viste än deras egna. När nästan alla elever kommit frågar en pojke: 

- Är det här femmornas klassrum eller är det treornas? 

- Treornas klassrum, femmornas ligger ovanför, säger sva-läraren och pekar upp i 

taket. 

 

Sva-läraren pekar ofta, visar bilder och böcker samt förtydligar saker med hjälp av gester, 

men oftast gör hon detta i samband med att hon säger något. Hon använder sitt kroppsspråk 

och minspel som ett förtydligande till det hon vill förmedla med ord. I detta exempel upprepar 

hon det pojken sa genom att svara på hans fråga men att samtidigt peka i taket och tydligt 

säga att ovanför oss ligger femmornas klassrum. På detta sätt kan inte pojken missförstå 

hennes yttrande.  

 

Analys: 

Båda lärarna använder sig av olika gester för att förklara något. Sva-läraren använder dessa 

mer medvetet då hon samtidigt talar när hon gestikulerar. Dimbley och Burton (1999) menar 

att läraren ska vara medveten om sitt ickeverbala språk då olika elever kan uppfatta lärarens 

signaler olika. När klassläraren klappade flickan i håret kunde detta ha uppfattats av eleven 

som störande. I detta fall upplevde inte flickan det som störande men hur uppfattade de andra 

eleverna detta? De sa inget och därför kan vi inte veta det. Dimeley och Butrton (1999) 

skriver att västerländska människor kan uppfatta kroppskontakt som obehagligt, medan en 

person från t.ex. ett östeuropeiskt land tycker detta är normalt. Denna flicka har en annan 
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bakgrund än svensk och kanske uppfattade det som något normalt och inte brydde sig, vilket 

klassläraren kan ha varit medveten om.  

 

Att använda sig av olika gester när en lärare ska förklara något menar Bencket (2001) är ett 

hjälpmedel för att eleverna ska lära sig mer och få en ökad förståelse. Sva-läraren talade 

samtidigt som hon visade vilket tyder på en medvetenhet om hur barn ökar sin förståelse. 

Bencket (2001) skriver även att ju mer barnen lär sig desto minde gester för tydlighet behöver 

läraren amvända. Detta blir lite problematiskt för klassläraren som befinner sig i en oerhört 

heterogen klass där vissa elever behöver övertydlighet medan andra elever blir 

understimulerade av detta. Vygotskij (i Gibbons 2006) menar med sin proximala 

utvecklingszon att läraren ska undervisa på en sådan nivå som är strax över elevernas verkliga 

kunskapsnivå. Med en så heterogen klass blir detta en balansgång som läraren måste ta 

hänsyn till.  Sva-lärarens grupper är även heterogena, men i hennes fall finns det en annan 

möjlighet till att planera sin undervisning så att det passar elevernas kunskapsnivåer. Dels för 

att gruppen är minde och dels för att de flestas kunskapsnivå i svenska ligger lägre än en 

förstaspråksinlärares. Här behöver hon använda sig av gester och visa upp böcker för att alla 

elever i hennes grupper behöver denna typ av undervisning.  

 

4. 3. 2 Fokus på korrekthet 

Klassläraren: 

Klassläraren går fram till en pojke och tittar i hans bokstavsbok.  

- Det står hunb, säger läraren till pojken suddar och skriver d istället för b 

- Nudå?, frågar han. 

- Groba, hurru, vi jobbar med d, svarar klassläraren. 

- Härdå?, frågar pojken. 

- Tråd, här står det tråb, här står det läda. (Läraren pekar på felen i boken) 

- X (lärarens namn), står det groba här?, frågar pojken. 

- Groba ja, svarar klassläraren. 

- Nu står det groda, säger pojken när han ändrat.  

 

Klassläraren lägger mycket energi på att uppgifterna ska vara korrekta och se bra ut. Det 

handlar om att bokstäver och siffror ska vara vända åt rätt håll och se bra ut, att hus ska vara 

ordentligt ritade och ord ska vara korrekt stavade. Om eleven gör fel suddar hon i arbetsboken 

eller ber eleven att göra om uppgiften.  



 24 

 

Sva-läraren: 

Sva-läraren har läst upp ett antal ord som eleverna ska skriva i sina böcker, likt en diktamen. 

När de skrivit klart, ska de själva rätta orden och sva-läraren skriver orden på tavlan allt 

eftersom eleverna läser upp dem. Hon påpekar att alla kommer att hitta ord som de har 

skrivit lite fel på och att det inte gör något. Därför får eleverna själva rätta det de skrivit.  

 

Korrektheten står inte i centrum för sva-lärarens undervisning. Hon fokuserar mer på att få 

barnen att tänka hur de kan skriva och påpekar att det är ok att göra fel, de lär av felen. Sva-

läraren uppmanar barnen att ljuda ihop orden även om de är svåra att stava och menar att så 

länge hon förstår det skrivna är det bra. Vid ett par tillfällen kan hon själv inte svaret på 

elevernas frågor. 

 

Analys: 

Här skiljer sig de två lärarna markant. Klassläraren fokuserar på korrekthet medan sva- 

läraren inte gör det. Bergman (2001) skriver att det är viktigt att peka på fel och förklara det 

som är fel, men att vikten inte ska ligga vid att korrigera felen. Läraren måste visa på att det är 

bra att göra fel för att han/hon lär sig av felen. Sva-läraren rättar fel på det sättet att hon frågar 

efter andra ord eller visar på tavlan hur ordet ska stavas. Vid diktamen ser ingen annan än den 

enskilda eleven sitt svar. Indirekt rättar hon felen men påpekar hela tiden att det inte är något 

dåligt att göra fel. Bergman (2001) menar på att läraren måste vara lyhörd med och hjälpa 

eleverna med språket för att en svår tanke kräver ett svårare språk.  

 

Klassläraren som fokuserar på korrektheten försöker hjälpa eleverna till att använda ett 

korrekt språk som inte leder till missförstånd som enligt Bergman (2001) är vanligt hos elever 

med ett annat modersmål än svenska. Genom att hela tiden påpeka felen försöker hon hjälpa 

eleverna till att få ord på sina svårare tankar och därmed underlätta för dem i världen utanför 

skolan. Denna strategi använder hon inte endast för att hjälpa eleverna att sätta ord på sina 

tankar utan även genom att skriva sina bokstäver och siffror på rätt sätt. Om inte läsaren ser 

eller förstår det eleven skriver kan det leda till missförstånd. Dock sätter detta sätt att 

undervisa stor press på eleverna som kan bli frustrerade över att alltid försöka vara till lags 

och göra allt korrekt. Lightbown och Spada (1999) menar att detta är vanligt hos lärare som 

använder sig av en traditionell kommunikativ instruktionsundervisning.   
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4. 3. 3 Låter eleverna tala om ämnet 

Klassläraren:  

Det är flickorna som har matematiklektion denna eftermiddag. De sitter tyst och räknar, alla 

kring det stora bordet i klassrummet. Ibland avbryts tystnaden av läraren som viskar något 

hjälpande till en elev. En flicka räcker över sin mattebok till en kompis på andra sidan bordet. 

Kompisen berättar tyst hur hon ska göra. Läraren tittar upp men säger inget. Ibland hör jag 

småpratande men allt verkar handla om ämnet matematik. 

 

Detta observerade jag även när pojkarna hade matematik och kan vara en strategi från lärarens 

håll. Elever hjälper varandra till lärande och i och med att de själva ligger på ungefärligt 

samma språkliga nivå kan de hjälpa varandra till förståelse. Så länge eleverna viskar får de 

tala om ämnet och hjälpa varandra. Läraren lyssnar och hjälper till om det behövs. 

 

Sva-läraren: 

Sva-läraren presenterar veckans utmaning. Flera elever ropar: 

- Äntligen! 

- Ni ska skriva meningar tillsammans. Ni ska komma på meningar tillsammans och 

skriva dem i varsin bok, berättar sva-läraren och upprepar detta ett par gånger fast 

med andra ord.  

- Jag behöver inte berätta vad en mening är för det kan ni redan. Ni har 10 minuter på 

er, fortsätter sva-läraren. 

- Måste du alltid ta tid, säger en elev.  

Sva-läraren väljer att inte svara på det utan säger istället till varje liten grupp i rummet: 

- Ni måste prata med varandra.  

 

Sva-läraren ger eleverna uppgifter där det är viktigt att eleverna samtalar med varandra. Om 

de inte samtalar med varandra kan de inte utföra den utmaning som sva-läraren berstämt.  I 

och med det uppmuntrar hon eleverna att ta hjälp av varandra och därmed tvingar hon fram 

samtal i klassrummet. 

Analys:  

En av Vygotskijs huvudidéer är att människan lär sig i en social kontext. Detta innebär att 

människor behöver interagera med varandra för att skapa mening och inhämta ny kunskap. 

Båda lärarna låter eleverna tala med varandra och ta hjälp av varandra. I och med att de 

samtalar utvecklar de sitt eget tänkande och därmed språket, menar Vygotskij (Gibbons 
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2006).  Liberg (2003) skriver att den vuxne ofta talar mycket och leder samtalet. I 

klasslärarens klassrum ger hon eleverna en uppgift och när de talar om ämnet stoppar hon 

dem inte. I och med att eleverna talar om ämnet har hon givit eleverna samtalsämnet, men när 

de glider in på ett sidospår under SO-lektionen där de arbetar om sig själva låter hon dem 

samtala. Liberg (2003) skriver att det är viktigt att eleverna inte endast talar med kompisar de 

känner väl eftersom dessa samtal kan bli alltför situationsberoende. Detta löser klassläraren på 

halvklasstimmarna genom att placera alla elever vid samma bord. Då får de som inte brukar 

tala med varandra chansen att göra det. Likaså får eleverna tala med personer de inte brukar, i 

sva-lärarens klassrum. Hon parar ihop de elever som ska jobba tillsammans. Skillnaden 

mellan dessa lektioner är att sva-läraren tvingar eleverna att samtala med varandra för att som 

tidigare nämnt utveckla tanken och språket. Ibland uppstår det även här samtal som inte 

handlar om ämnet, vilket sva-lärare inte stoppar. Hon leder istället eleverna in på lektionens 

ämne igen genom att kommentera eleven och sedan dra paralleller till lektionens ämne.  

 

Jag kan konstatera att båda lärarna låter eleverna samtala med varandra även om det är lärarna 

som angivit ämnet. De placerar eleverna i klassrummet på så vis att de inte alltid pratar med 

sina kompisar och därmed försöker de undvika att eleverna använder ett situationsbaserat 

språk och därmed utvecklar eleven både sitt inre och yttre språk.  

 

4. 3. 4 IRF (Initiation, Response, Feedback) och IRE (Initiation, Response, Evaluation) 

Klassläraren: 

Det behövs pennvässare vid det stora bordet i klassrummet och läraren frågar om den pojke 

som sitter närmast kan hämta dem: 

– Tar du med dig de grå pennvässarna som är bra? De grå. 

– De är vita, säger pojken 

– Nej, de är väl grå, jag tycker att pappret är vitt, säger läraren och sätter ett papper bredvid 

pennvässaren för att visa skillnaden. 

– Amen, den är en annan vit, gråvit kanske, flikar en annan pojke in. 

– Ok, smutsvit kanske, svarar klassläraren. 

 

Största delen av kommunikationen består av att läraren ställer frågor hon redan kan svaret på. 

Hon värderar svaret och kommenterar som exemplet ovan. Detta är enligt metoden IRF.  

Detta kan bero på att uppgifterna i på lektionerna inte uppmuntrar till någon annan typ av 

samtal. Vid ett tillfälle försökte dock läraren samtala med en elev på genom att ställa en mer 
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öppen fråga, men fick inte något gensvar från eleven som istället valde att arbeta vidare med 

sin uppgift. 

 

Sva- läraren: 

En pojke hämtar sva-läraren som står på andra sidan av rummet. Han visar henne sin och 

kompisens början till en berättelse som ska handla om en groda som fastnar på en krok.  

- Vilken bra början, har ni tänkt på hur ni ska fortsätta?, frågar sva-läraren. 

- Det var en gång en groda, svarar pojken som redan är på väg att skriva groda i sin 

bok. 

- … en gång simmade han, fyller kompisen i medan sva-läraren står bakom och lyssnar.  

 

Detta är ett exempel på hur sva-läraren inte bedömer elevens svar när hon frågar (IRE). Hon 

frågar eleverna hur de kan fortsätta och lägger ingen värdering i svaret men hjälper eleverna 

att komma igång med tänkandet. I undervisningen använder sva-lärarens sig av öppna frågor 

vid uppgifter som eleverna själva ska genomföra. Ofta ställs endast en fråga (som upprepas på 

flera sätt) och eleverna får själva stå för svaren eller berättande kring frågan. I dessa uppgifter 

svarar sva-läraren med nya frågor som hjälper eleverna vidare. I resterande undervisning 

dominerar dock samtalen i enligt IRF-modellen. 

 

Analys: 

Det som är klart är att båda lärarna står för en stor del av dialogen i sina klassrum. Dock finns 

det en skillnad då sva-lärarens undervisning är mer anpassad för att eleverna som läser 

svenska som andraspråk ska kunna samtala med varandra. Detta är viktigt enligt Vygotskij (i 

Gibbons 2006) för att språket och tanken utvecklas endast i en extern dialog med andra 

människor. När människan samtalar utvecklas de inre samtalen (tanken) som är viktiga 

verktyg för att formulera egna åsikter.  Därför är det viktigt att läraren för dialoger som en 

kommunikationsstrategi för att eleven ska lära sig så mycket som möjligt och gärna på ett 

varierat sätt som Liberg (2003) anser är en nödvändighet för att få höra många olika nyanser 

av språket. 

 

Enligt Gibbons (2006) är IRF-modellen det traditionella sättet att undervisa på och det kan 

vara därför lärarna använder sig av denna metod så pass mycket. Det är ett djupt inpräntat sätt 

att arbeta efter och de har troligtvis själva fått undervisning enligt denna modell. Det är inte 

lätt att ändra på något som finns inom oss. Men tack vare att sva-läraren har en utbildning 
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inom svenska som andraspråk och själv lärt sig ett nytt språk i vuxen ålder har hon kanske en 

djupare förståelse för samtalets betydelse i undervisningen och anpassar därför sina uppgifter 

till IRE-metoden. Gibbons (2006) skriver att lärarens roll blir att stötta eleverna med IRE-

metoden och att det är eleverna som ska komma fram till sina svar genom diskussioner. 

Klassläraren lämnar utrymme för spontana diskussioner mellan eleverna i sin undervisning 

men eftersom hon inte initierar dessa kan jag inte se att IRE-metoden används. Dock menar 

Lindberg (2004) att eleverna kollektivt kan stötta varandra på en nivå som de flesta förstår 

vilket innebär att läraren inte alltid behöver vara delaktig. Genom att klassläraren inte stoppar 

elevernas egna diskussioner uppmuntrar hon till kollektiv stöttning.  

 

4. 3. 5 Situationsberoende och situationsoberoende tal 

Klassläraren: 

- Jag vill att man gör klar det här häftet innan man börjar med det där, säger 

klassläraren. 

Hon tittar på ett pappershäfte som ligger på bordet framför henne.  

 

Klassläraren pekar mycket, använder ord som den, där eller det. Hon tittar även på sakerna 

hon vill att eleven ska se. Detta gör hon för att eleverna ska förstå vad hon menar. Ibland talar 

hon om vad hon menar men oftast förstår eleverna ändå.   

 

Sva-läraren: 

En flicka kommer fram till sva-läraren som sitter vid ett stort bord med de andra barnen. Hon 

visar upp sin skrivbok och ser olycklig ut.  

- Det finns ingen mer rad, säger hon och visar sin bok 

- Det är bara att ta nästa sida i boken, svara sva-läraren men flickan förstår inte.  

- Jag ska visa (hon öppnar en bok och pekar), då börjar du där. 

 

Sva-läraren använder sig av ett situationsberoende sätt att förklara, men hon pekar inte endast 

utan hon berättar först eller efteråt vad hon menar. Hon använder situationen som ett verktyg 

som kan stötta eleven när denna inte förstår med ord.  

 

En annan sak sva-läraren gör är att använda sig utav tankekartor. Hon ger eleverna ett tema, 

exempelvis yngel och sedan får eleverna fylla på med fakta i bubblorna. Detta gör att eleverna 
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ser orden här och nu (i situationen) men att få fram tanken och fylla kartan utgör en högre 

kognitiv utmaning.  

  

Analys: 

Att använda sig av situationeberoende undervisning är bra om uppgifterna har en hög kognitiv 

nivå enligt Cummins modell som Abrahamsson och Bergman (2009) skriver om. Sva-läraren 

anpassar sin undervisning till elevernas kognitiva nivå och använder sig av den kontext de 

befinner sig i. Med detta menar jag att hon pekar på saken hon vill visa eller förklara medan 

hon berättar om den. I och med att hon gör detta kan eleverna förstå även om de inte förstår 

språket. Men det kräver mer än att bara peka och berätta för att ligga på den nivå som enligt 

Cummins modell är den mest givande för språkutvecklingen hos andraspråksinlärare. Det 

krävs även uppgifter som främjar diskussioner, att skriva texter och svara på abstrakta frågor. 

I och med att sva-läraren arbetar med en tankekarta som eleverna sedan ska skriva meningar 

efter blir det en mall för skrivandet. De måste diskutera och samarbeta tillsammans för att 

skriva en saga vilket är en abstrakt uppgift eftersom de inte kan befinna sig i sin egen saga 

konkret. Klassläraren försöker att ha uppgifter som ligger på en relativt hög kognitiv nivå, och 

i matematiken blir uppgifterna abstrakta. Det som brister i klasslärares undervisning är att hon 

inte utvecklar sina gester med ord i samma utsträckning. Hon använder sig ofta av ord som 

den, där, vilket inte leder till ett mer utvecklar språk.  

 

4. 3. 6 Paralleller från tidigare erfarenheter 

Klassläraren: 

Det är matematiklektion och eleverna arbetar i sina matteböcker. En elev ber läraren om 

hjälp när hon inte förstår uppgiften. 

- Och så gör du en räknesaga, precis som du gjorde med bollarna, säger läraren och 

skriver något i matteboken. 

 

I detta exempel drar läraren nytta av elevens tidigare erfarenheter så eleven kan relatera den 

nya uppgiften till en gammal och därmed befästa sin kunskap. Detta gör klassläraren vid ett 

flertal tillfällen och det verkar vara en strategi som fungerar då eleven arbetar vidare med sina 

uppgifter. 
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Sva-läraren:  

Sva-läraren går runt i klassrummet. Hon stannar vid en grupp pojkar och upptäcker att de 

skriver av tankekartan som klassen gjort tillsammans på tavlan.   

- Men ni ska inte skriva av tankekartan, säger sva-läraren 

- Ska man skriva samma meningar?, frågar en pojke. 

- Ja, ta tankekartan till hjälp, som ni gjort förut, svarar sva-läraren. 

- Ska vi hitta på tillsammans?, frågar en annan pojke i gruppen. 

- Ja, hitta på tillsammans, svarar sva-läraren 

 

Hon påminner eleverna för att hjälpa dem att förstå uppgiften. Genom att referera till något de 

gjort eller sett tidigare förstår eleven bättre och kommer igång med arbetet. Detta gör hon 

även när eleverna har diktamen då hon hjälper till med ledtrådar som djuret är stickigt. Hon 

använder sig även av frågor som hjälper eleverna att själva komma till insikt om en viss 

erfarenhet. När de pratar om yngel frågar hon om vad man kan göra på en brygga. Detta leder 

till att eleven kan ta sina äldre erfarenheter och koppla samman med en ny erfarenhet. Likaså 

hjälper hon eleven att koppla ihop en tidigare erfarenhet med den nya uppgiften som i 

exemplet ovan. 

 

Analys:  

Att dra paralleller från tidigare erfarenheter hjälper eleverna att hitta sina referensramar för att 

förstå skolans värld och språk, skriver Heath (1983). Detta gör båda lärarna genom att 

använda elevernas egna erfarenheter i undervisningen. Istället för att använda samhällets 

resurser som Heath gjorde använder dessa två lärare sig av elevernas egna upplevda 

erfarenheter som att sva-läraren frågar vad man kan göra på en brygga. De flesta av eleverna 

har upplevt en brygga och kan därmed se kopplingen mellan bryggan och vattnet för att 

senare att det bor yngel i vattnet under bryggan. 

 

De båda arbetar enligt Lightbown och Spadas (1999) tanke om den kommunikativa 

instruktionsundervisningen där läraren ger eleverna ledtrådar som hjälper dem till förståelse. 

Ledtrådarna i detta fall är det eleven tidigare erfarit som att till exempel ha gjort en 

matematiksaga eller att ta orden från tankekartan till hjälp som förut. Men dessa ledtrådar kan 

även visas på andra sätt. Sva-läraren ger till exempel eleverna ledtrådar när hon arbetar med 

diktamen då hon talar om att ordet är långt men djuret är kort och att det finns två T på slutet 

(igelkott). 
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4. 3. 7 Förklarar konsekvenser  

Klassläraren: 

En pojke kommer in från rasten och är upprörd. En annan pojke har smetat in hundbajs på 

hans jacka. Efter att ha kontrollerat alla fakta från båda parter berättar läraren för pojken 

som varit dum att hon kommer att ringa till hans pappa. Pojken förstår konsekvensen av 

handlandet och går och säger förlåt till den upprörda pojken.   

 

I exemplet är pojken en förstaspråksinlärare, men detta är en kommunikationsstrategi som 

läraren använder sig av vid behov oavsett elevens härkomst men just detta exempel visar hur 

hon går till väga. Detta exempel är allvarligt och kan tas för mobbing. Läraren tar noga reda 

på fakta innan hon talar med eleven som varit olydig. När all information finns talar läraren 

med den motsträvige eleven och förklarar att det han gjort inte är okej. Inte förrän hon hotar 

med att ringa elevens föräldrar förstår han allvaret och ber om ursäkt.  

  

Sva-läraren: 

Lektionen är snart slut och sva-läraren säger att hon vill ha in alla skrivböcker. Det uppstår 

lite kaos i rummet och elever lämnar in sina rosa skrivböcker. Sva-läraren ber om en flickas 

skrivbok. 

- Vilken rosa bok?, frågar flickan oförstående med glimten i ögat. 

- Den du sitter på, ber sva-läraren, men får inte den. 

Hon bryr sig inte i ögonblicket utan gör en kort matematikövning med eleverna. 

Flickan och hennes kompis gömmer sina skrivböcker och säger att de inte kan hitta dem. Med 

lugn röst svarar då sva-läraren: 

- Så synd, då kan jag inte läsa dem och sätta in klistermärken.  

Då tar båda flickorna fram sina böcker som de satt fast under bordet.  

 

Sva-läraren talar lugnt och tydligt. Hon känner till deras intresse, att de vill ha klistermärken i 

skrivboken. När hon förklarar förstår eleverna allvaret i deras agerade och att inte få ett 

klistermärke är ett straff för dem. I detta fall visste sva-läraren var eleverna gömt böckerna 

och misttänkte att eleverna gömt dem för att skoja. Men när hon säger att de inte kan få 

klistermärken om läraren inte har böckerna blir det genast allvar och böckerna tas fram.  

 

Analys: 
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I dessa fall handlar det inte så mycket om ämneskunskaper utan om den sociala kompetensen. 

Båda lärarna markerar tydligt beteenden som inte är önskvärda och straffar eleven genom att 

ringa till föräldrarna eller tala om att de inte får klistermärken. Tydliga regler är som Bergman 

(2001) påpekar vikiga för att det inte ska uppstå missförstånd mellan elever som i sin tur leder 

till värre problem.  

 

En annan aspekt en lärare måste ta hänsyn till är elevens hemkultur. Enligt Borgström (2004) 

har vi med oss olika koder från vår egen uppfostran. Eleverna har sina koder och lärarna har 

sina. Att smeta in bajs på någon är inte godtagbart någon gång i det västerländska samhället 

och ses som en mobbningsakt. Ibland händer det att en elev använder fula ord och en kompis 

blir upprörd av det. Om eleven är van att använda fula ord hemma måste läraren förklara 

konsekvenserna noga eftersom eleven troligtvis inte förstår vad han/hon gör för fel. Bergman 

(2001) menar att läraren måste vara lyhörd och påpeka eleven fel men likväl påpeka att man 

får göra fel, även socialt ibland. Med ett interkulturellt förhållningssätt kan dessa missförstånd 

minimeras.  Istället kan detta gynna eleverna genom att lärarna försöker sätta sig in i 

elevernas synsätt och efter det förklara konsekvensen av agerandet. I sva-lärarens exempel 

förklarar hon konsekvensen utefter flickornas intressen och därmed satte hon sig in i deras 

synsätt. På det vistet kan hon lokalisera vilken konsekvens som är den värsta för eleven just 

då och ge dem ett val.  

 

4. 3. 8 Språkanvändning, instruktioner och undervisning  

Klassläraren: 

Klassläraren använder sig av ett relativt enkelt språk, med vanliga ord som eleverna själva 

använder. Vid tillsägelser eller tillkallelser används slangordet hurrni, vilket eleverna lyssnar 

på och tystnar.  

 

När hon läser förklarar hon svåra ord. Hon ger även elever exempel på ord när elevena inte 

själva vet vad de ska skriva eller rita. Exempel på detta är när en flicka glömt att rita detaljer 

på sitt hus. Då frågar klassläraren till exempel: Har du några gardiner i fönstren? Har du 

någon dörr? Är dörren brun?  

 

Klassläraren ger instruktioner i början av varje lektion och dessa instruktioner gäller för hela 

lektionen. De är tydliga och raka, det vill säga att de inte ger eleven en valmöjlighet. Dock 

smyger det sig ibland in en minde tydlig instruktion då och då som exempelvis Kan du 
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hämta…? Om det finns någon elev som inte förstår en instruktion hjälper hon denna elev 

enskilt genom att upprepa instruktionen och förtydliga den.  

 

Sva-läraren: 

Sva-läraren har flera tydliga instruktioner under en lektion med olika moment. 

Undervisningen är uppdelad med olika aktiviteter, en åt gången. Varje delmoment innehåller 

en instruktion som sva-läraren upprepar många gånger med olika formuleringar. Oftast är 

dessa instruktioner tydliga och inte tolkningsbara men även här smyger det ner mindre tydliga 

instruktioner då och då som: jag skulle vilja att du delar med dig…, du skulle behöva vara 

närmare… och så vidare.  

 

Hon använder sig även av tankekarta och bilder för att konkretisera sin undervisning och talar 

med ett artikulerat, nyanserat språk.  När eleverna har diktamen ger sva-läraren eleverna små 

korta ledtrådar som hjälper dem att associera djuret med ordet t.ex. ett stort djur och ett långt 

ord (noshörning). Sva-läraren upprepar barnens egna formuleringar men korrigerar så 

eleverna hör den rätta formuleringen men känner sig duktiga för att deras förslag 

uppmärksammas. Exempelvis sker detta när de gör tankekartor.  

 

Analys:  

När lärarna kommunicerar med eleverna måste de vara medvetna om att andra kulturer har 

olika sätt att använda språket på (Borgström 2004).  I många kulturer tas inte sådana omvägar 

i instruktioner som vi gör här i Sverige. Detta är något som sva-läraren är väl medveten om 

och ger tydliga raka instruktioner. Klassläraren är förmodligen inte medveten om hennes 

ordval och språkliga nyanser alltid och därför leder detta till att hennes instruktioner ibland 

missförstås eller inte uppfattas av elever med ett annat modersmål. Detta löser hon genom att 

gå genom instruktionerna igen så att denna elev förstår. Hon inser kanske att hennes val av 

ord inte fungerade och tar om instruktionen med en annan formulering. 

 

Bergman (2001) menar att struktur är viktigt för elever i de tidigare åldrarna och att 

undervisningen ska anpassas till elevernas nivå. Att anpassa undervisningen till elevernas nivå 

är något båda lärarna gör men strukturen skiljer dem åt. Med flera mindre moment blir 

strukturen tydligare och eleven kan ägna sig åt en sak i taget. Detta leder till att alla elever 

hänger med och gör uppgiften.  På detta sätt undervisar sva-läraren medan klassläraren talar 

om alla instruktioner i början av lektionen. För en elev som inte behärskar språket fullt ut kan 
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denna information bli svår att förstå vilket resulterar i att eleven inte gör den hon/han sak och 

springer runt istället.   

 

Enligt Lightbown och Spada (1999) använder sig sva-läraren sig av innehållsbaserade och 

uppgiftsbaserade instruktioner i sin undervisning. Det vill säga att hon använder sig av 

instruktioner som ger eleverna möjlighet att samtala och interagera med varandra. Detta sätt 

använder sig inte klassläraren av i samma utsträckning även om hon inte förbjuder samtal. 

Klasslärare har istället kontextbaserade instruktioner där hon fokuserar på matematik, svenska 

eller SO. Här är ämnes språk i centrum precis som Lightbown och Spada (1999) menar att det 

brukar vara i denna typ av undervisning.  

 

Lightbown och Spada (1999) menar att fokus ligger på språket i den traditionella 

andraspråksundervisningen men i klasslärarens klass ligger fokus på ämnet. Det kan bero på 

att hon inte bedriver andraspråksundervisning i samma utsträckning som sva-läraren som i sin 

tur beklär språkundervisningen med intressanta ämnen som yngel och grodor. Klassläraren 

har ju som sagt en mer heterogen grupp att ta hänsyn till och fokuserar på kursmålen som 

eleverna ska uppnå i fler ämnen än svenska som andraspråk.  

 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Mitt syfte med denna uppsats var att synliggöra lärarnas olika kommunikationsstrategier med 

elever med ett annat modersmål än svenska. Genom mitt resultat har jag sett att dessa 

strategier skiljer sig åt, beroende på vilken arbetsuppgift läraren har.  

 

5. 1 Olika grupper, olika behov 

Lärarna använder sig av en rad olika strategier för att kommunicera med elever. Det centrala 

är att gruppen avgör mycket hur läraren väljer att tilltala, instruera och förhålla sig till 

eleverna. Klassläraren som har en mer heterogen grupp ställs in för en svår uppgift att anpassa 

sin kommunikation så den passar alla elever. Om hon använder ett för lätt och ett för 

förklarande språk stimuleras inte de straka eleverna, men om hon använder ett alltför svårt 

språk hänger inte de svagare med och kommer därmed inte klara kursmålen som de ska 

uppnå. Det är en fin balansgång. Sva-läraren ställs dock inte inför samma utmaning eftersom 

hon har mindre grupper som även de är heterogena men har liknade behov av tydlighet. I 

hennes fall är problemet att hon har flera olika grupper i olika åldrar och får därmed inte 
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samma kontakt med eleverna som klassläraren får, då klassläraren spenderar mycket mer tid 

med eleverna samt har föräldrakontakt och utvecklingssamtal med dessa barn och föräldrar.  

 

Johansson och Kjellander (2007) menar på att det som gör att den språkliga medvetenheten 

ökar är att använda sig av dialoger i klassrummet och att få använda sig av språket i samband 

med att socialt interagera med andra människor. Detta är något jag sett att sva-läraren och 

klassläraren tar tillvara på, men i olika utsträckning. Dock skulle detta kunna anammas mer i 

klasslärarens undervisning då de ofta arbetar med självständigt material. Återigen kan detta 

bero på lärarens osäkerhet och därmed väljer ett arbetssätt som kan anpassas efter varje elev i 

denna heterogena grupp. Dock blir de svagare eleverna lidande. 

 

 I Lindbergs (2005) undersökning är eleverna vuxna och klarar av det sociala som de små 

eleverna inte ännu behärskar. De har inte självdisciplinen att jobba med en uppgift en längre 

period utan uppsikt av en lärare som kan hjälpa till när något blir svårt att förstå.  Lindberg 

påpekar ju även att det finns skillnad i hur vuxnas och barns sätt att lära sig språk går till men 

detta är inget som hon förklarar närmare.   

 

Lindbergs resultat visar på många liknade resultat som även jag kommit fram till. Hon menar 

på att det är viktigt med en trygg miljö där eleverna kan känna sig självsäkra i sin 

språkanvändning. Genom att dela in eleverna i minde grupper skapas denna trygghet. Detta är 

något båda mina respondenter arbetar med även om det i klasslärares fall inte fungerar 

praktiskt många gånger. Hon arbetar i halvklasser ofta men att dela in klassen i mindre 

grupper kräver mer personal som kan stötta eleverna. Ibland får hon hjälp av en 

fritidspedagog men ofta står hon själv. 

 

5. 2 Lärarnas bagage 

En viktig sak att tänka på när två lärare jämförs på det sättet, som gjorts i min undersökning, 

är att lärarna är två olika personer som har olika erfarenheter i bagaget, det vill säga olika 

uppväxt och utbildning. Att jämföra dessa två lärare som har så olika erfarenheter är 

egentligen orättvist då deras utbildningar och arbetserfarenheter skiljer sig mycket. Å andra 

sidan skulle de kanske ha haft samma jobb om de hade liknade utbildningar och erfarenheter 

och det var inte tanken men undersökningen att de skulle ha samma förutsättningar.  
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Lärarens utbildning spelar roll i arbetet med elever som inte har svenska som modersmål. 

Sva-läraren är mer medveten i sitt sätt att kommunicera med dessa elever, medan klassläraren 

inte hade samma medvetenhet även om hon reflekterar över sitt sätt att kommunicera och 

undervisa. Detta märktes främst i intervjuerna där jag frågade om vad de ansåg var 

tvåspråkighet. Sva-läraren svarade möjligheter och klassläraren att tala två språk flytande. 

Genom att se två språk som en möglighet har sva-läraren ett interkulturellt förhållningssätt 

som är viktigt att ha för att förstå vad eleverna går genom när de kommer till en ny kultur. 

Klassläraren är inte riktigt där ännu då hon ser att två språk endast kan vara till nytta om de 

talas flytande.  I och med detta har hon inte ännu det interkulturella förhållningssättet. Dock är 

denna klass hennes första och hon är inte riktigt säker i sin roll som lärare ännu.  

 

5. 3 Skolan och samhället 

Heath (1983) menar på att för att nå ut till eleverna på ett så framgångsrikt sätt som möjligt 

måste läraren vara en etnograf och anpassa undervisningen till elevgruppen även om eleverna 

inte har samma bakgrund som läraren. Att anpassa undervisningen är något som jag tror att 

alla lärare i Sverige är medvetna om är något nödvändigt, men med olika framgång. I sva-

läraren och klasslärarens fall anpassas inte undervingen så mycket som Heath menar att den 

borde göras. De anpassar endast den språkliga nivån men använder sig inte av samhället 

utanför skolan på ett sätt som hjälper eleverna till förståelse. Men skolan har statliga riktlinjer 

som måste följas och i och med att lärare har tidsbrist har de inte tid att planera sin 

undervisning utifrån samhället (små utflykter till mataffären eller att göra statistik av bilarna 

som kör förbi skolan) i någon större utsträckning, vilket är synd eftersom samhället runt 

skolan är mycket varierat med människor från olika samhällsklasser och kulturer. Det är bara 

fantasin som sätter stopp för hur samhället kan användas i undervisningen.  

 

Jag upplever ändå att de båda lärarna uppfyller de strategier de själva säger att de har även om 

jag endast var med under ett fåtal tillfällen. Jag kan inte få en helhetlig bild av verksamheten 

under dessa få observationstillfällen, men jag får en inblick i skolans vardag så som den ser ut 

de flesta dagar. I denna vardag märkte jag att även om klassläraren har en svårare uppgift 

behöver hon mer träning i hur hon kan kommunicera med eleverna som inte har svenska som 

modersmål. Dessa elever behöver ofta fråga henne ytligare en gång efter genomgångar. Sva-

läraren är säkrare i sin roll som lärare samt i mötet med elever som läser svenska som 

andraspråk. Detta beror främst på att klassläraren inte har samma yrkeserfarenhet och har 

därmed inte riktigt kommit in lärarrollen fullt ut. Även lärarnas olika utbildning spelar in 
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eftersom sva-läraren har utbildning inom svenska som andraspråk och visar en medvetenhet 

som inte klassläraren, som inte läst detta, gör.  

 

Genom ovanstående resultat står det klart att det interkulturella förhållningssättet, att se varje 

individ är viktigt. För att undervisningen i en klass, där det finns många olika etniciteter 

representerade är en avgörande faktor elevens förståelse av det läraren förmedlar. Tydlighet i 

sina uttalanden eller i ickeverbal kommunikation är extra viktigt då alla i världen tolkar olika 

signaler och tecken på olika sätt. Därför måste undervisning vara väl planerad, likväl 

uppgifter som instruktioner. Att tänka; Hur ska jag säga det här på ett sätt så att alla 

förstår?, måste vara ett förberedande moment innan varje lektion. Genom att alltid ha detta 

interkulturella tänkande, blir läraren en del av det och kommer inte att behöva tänka på denna 

fråga explicit då det interkulturella tänkandet senare blir till ett förhållningssätt.  

 

Genom att ha det interkulturella förhållningssättet kommer även samhället bli en del av skolan 

då det omgivande samhället flyttar in i skolan och elevernas egen kultur följer med oavsett var 

de kommer från. Då får även eleverna det interkulturella förhållningssättet och missförstånd 

kan undvikas i större utsträckning t.ex. på raster där det inte alltid finns en lärare som kan 

medla.  

 

Som skrevs i inledningen har den svenska skolan haft många outbildade lärare vilket lett till 

att elever inte uppskattar skolan och därmed inte klarar av att nå de nationella kursmålen.  

Likaså har ämnet svenska som andraspråk blivit ett lågstatusämne som flera föräldrar inte vill 

att deras barn ska läsa. I min uppsats står det klart att en utbildad sva-lärare faktiskt hjälper 

elever till en djupare förståelse av det svenska språket. Klasslärarens uppgift är inte 

densamma som sva-lärarens men även en klasslärares utbildning är avgörande för kvaliteten i 

elevernas språkundervisning. I och med den nya lärarutbildningen och lärarlegitimationer 

kommer skolans kvalitet öka och detta kan även leda till mer inspirerade elever. Genom att ha 

lärare som kan sitt yrke ordentligt, tror jag att mycket av den kritik som idag riktas mot skolan 

kommer att minska och vi, svenska medborgare kommer återigen kunna vara stolta över vår 

skola. En förhoppning gällande de nya lärarutbildningarna är att alla högskolor och universitet 

lägger fokus på det interkulturella ledarskapet eftersom alltfler skolor och klasser i Sverige 

blir mångkulturella. Det skulle även vara intressant att veta vad dagens sva-lärarna får för roll 

i skolan om detta sker. Blir denne en hjälplärare istället eller kommer den rollen utrotas och 

dessa lärare bli klasslärare? Detta är frågor som endast framtiden kan utvisa.  
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Denna undersökning ägde rum i en mångkulturell skola, där eleverna är infödda svenska, barn 

från blandäktenskap, elever med föräldrar från ett annat land eller barn som själva kommer 

från ett annat land. När en sådan här undersökning görs kommer resultatet att skilja sig åt 

beroende på personerna som observeras och hur elevgruppen ser ut. Därför skulle det vara 

intressant att se om resultatet skulle bli annorlunda om jag valt att göra undersökningen i ett 

område som inte är lika heterogent, där det endast finns ett fåtal elever med en annan etnisk 

bakgrund än den svenska. Att undersöka hur två klasslärare skiljer sig åt i kommunikationen 

med elever som läser svenska som andraspråk skulle även vara givande information för att 

liksom denna uppsats belysa den faktiska kommunikationen och låta en tanke gro hos 

pedagogen om dennes egen roll som lärare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

7. Käll- och litteraturförteckning: 

 

Abrahamsson, T & Bergman, P (2009) Tankarna springer före – att bedöma ett andraspråk i 

utveckling. Stockholms universitets förlag: Stockholm 

 

Benckert, S (2001) Hur man jan arbeta med svenska som andraspråk med yngre elever, 

några exempel I Skolverket (2001) Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett 

referensmaterial.  Liber: Stockholm 

 

Bergman, P (2001) Andraspråkseleverna och deras förutsättningar. I Skolverket (2001) Att 

undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial.  Liber: Stockholm 

 

Borgström, M (2004) Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen. I Lahdenperä, P 

(2004) (red.) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur: Lund 

 

Fredriksson & Taube (2003) Svenska som andraspråk och kulturmöten. I Bjar & Liberg 

(2003) (red.) Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur: Lund 

 

Dimbleby, R & Burton, G (1999) Kommunikation är mer än ord. Studentlitteratur: Lund  

 

Gibbons, P (2006) Stärk lärandet - stärk språket. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 

för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren & Fallgren: Stockholm 

 

Gummessom, E (2004) Fallstudiebaserad forskning. I Gustavsson, B (2004) (red.) 

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Studentlitteratur: Lund  

 

Heath, S (1983) Ways with words – language, life, and work in communities and classrooms. 

Cambridge University Press: Cambridge  

 

Hyltenstam, K (2007) Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. Liber 

Distribution: Stockholm 

 



 40 

Johansson, M & Kjellander, C (2007) Textuell kommunikation - Hur kommunicerar 

pedagoger och andraspråkselever för att främja språkutvecklingen? Examensarbete. Malmö 

högskola 

 

Kullberg , B (2004) Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur: Lund 

 

Larsen, A-K (2009) Metod helt enkelt. Gleerups utbildning AB: Malmö   

 

Lightbown P. M. & Spada, N (1999) How Languages are Learned. Revised Edition. Oxford 

University Press: Oxford 

 

Lindberg, I (2005) Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisningen. Natur 

och Kultur: Stockholm  

 

Lindberg, I (2004) Samtal och interaktion – ett andraspråksperspektiv. I Hyltenstam, K & 

Lindberg, I (red.)(2004) Svenska som andraspråk: i forskning, underviskning och samhälle 

Studentlitteratur: Lund  

 

Liberg, C (2003) Samtalskulturer – samtal i utveckling. I Bjar & Liberg (2003) (red.) Barn 

utvecklar sitt språk. Studentlitteratur: Lund 

 

Liberg, Hyltenstam, Myrberg & Fyrholm (2007) Att läsa och skriva - Forskning och beprövad 

erfarenhet. Liber: Stockholm 

 

Mourau, H och Wretman, S (2005) Portfolio och Storyline – två metoder i tiden. I Forssell, A 

(2007) (red.) Boken om pedagogerna. Liber: Stockholm  

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) Svenska som andraspråk – en samtalsguide om 

kunskap, arbetssätt och bedömning. Liber: Stockholm  

 

Patel, R & Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund 

 



 41 

Säljö, R (2005) L.S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. I Forssell, A (2007) (red.) 

Boken om pedagogerna. Liber: Stockholm 

 

Thomassen, M (2007) Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi. 

Gleerups utbildning: Malmö  

 

 

Elektroniska källor: 

 

Lärarnas Riksförbund (2011-04-15) Lärarlegitimation 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandring/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08e5948

00025523.html (tillgänglig 2011-04-21) 

 

Lärarnas Riksförbund  (2011-03-08) Den nya lärarutbildningen. 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandring/dennyalararutbildningen.4.55a3cce312c2c0

8e594800025533.html (tillgänglig 2011-04-19) 

 

Skolverket (2009) Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i 

slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%20-

%20Svenska%20som%20andraspr%E5k (tillgänglig 2011-04-20) 

 

TT (2009-11-23) Betygsskillnader fortsätter att öka. Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/betygsskillnader-fortsatter-att-oka 

 

Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (tillgänglig 2011-04-05) 

 

Zaremba, M (2011-04-05) ”En förolämpning mot barnen.” Så sänkte skolan kraven på 

läskunnighet. Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/kultur-noje/maciej-zaremba-en-forolampning-mot-barnen-sa-sankte-skolan-

kraven-pa-laskunnighe (tillgänglig 2011-04-21) 

 

Öberg, H (2004-03-25) Svenska som andraspråk underkänns. Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-som-andrasprak-underkanns (tillgänglig 2011-03-

02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandring/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08e594800025523.html
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandring/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08e594800025523.html
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandring/dennyalararutbildningen.4.55a3cce312c2c08e594800025533.html
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandring/dennyalararutbildningen.4.55a3cce312c2c08e594800025533.html
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.dn.se/nyheter/sverige/betygsskillnader-fortsatter-att-oka
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.dn.se/kultur-noje/maciej-zaremba-en-forolampning-mot-barnen-sa-sankte-skolan-kraven-pa-laskunnighe
http://www.dn.se/kultur-noje/maciej-zaremba-en-forolampning-mot-barnen-sa-sankte-skolan-kraven-pa-laskunnighe
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-som-andrasprak-underkanns


 42 

BILAGA 1 

 
Analysschema: 

Strategi  Klassläraren Sva-läraren  
Gestikulerar eller 

visar för tydlighet 

Visar böcker eller papper, pekar i 

elevernas böcker, skriver i elevernas 

böcker, utbyter förklarande blickar, 

använde fingrarna för att visa, klappar 

flickor i håret, suddar ut barnen svar, 

nickar, ler, ser strängt på någon, leder 

barnet till sin plats. 

Visar böcker och bilder, använder sitt 

minspel för att förmedla känslor, pekar 

(men talar samtidigt). Förtydligar saker 

med hjälp av gester ( när hon vill att de ska 

räcka upp handen så visar hon hur hon vill 

att de ska göra) 

 Upprepningar Upprepar instruktioner, flera gånger i 

början med olika förklaringar på samma 

sak. upprepar ofta det som står i 

läroböckerna, först i de exakta orden, 

men om eleven inte förstår upprepar hon 

på ett annat sätt.   

Hon upprepar instruktioner flera gånger, 

alltid med vissa ord utbytta eller ändrade 

på. Hon upprepar även det eleverna säger 

så att alla ska höra.  

 Fokus på korrekthet Fokuserar på att uppgifterna ska vara 

korrekta, fylliga och se bra ut. Suddar 

eller ber eleven att göra om i annat fall.  

Korrektheten är inte i centrum. Hon 

fokuserar mer på att få barnen att tänka hur 

de kan skriva och påpekar att det är ok att 

göra fel, man lär av felen. Hon uppmanar 

barnen att ljuda ihop orden även om de är 

svåra att stava, bara hon ser vad det står 

och hon förstår det. Hon erkänner när hon 

själv inte vet svaret på en fråga.  

IRF (Initiation, 

Response, Feedback) 

Största delen av kommunikationen 

består av att läraren ställer frågor hon 

redan kan svaret på eller frågor som 

eleven svara på, hon värderar svaret och 

kommenterar.  

Detta sätt dominerar interaktionen mellan 

läraren och eleven. Läraren ger frågor som 

hon redan vet svaret på. Dock ger hon 

uppgifter som kräver mer. Se IRE.  

Situationsberoende/ 

situationsoberoende 

tal 

Hon pekar mycket, använde ordet den, 

eller om man gör så här och skriver i 

böckerna.  

Detta använder sig sva-läraren sig av men 

endast efter hon först förklarar med ord 

hur hon menar. (Det är bara att ta nästa 

sida i boken.) Eller flytta till det bordet.  

Förklarar 

konsekvenser 

Förklarar konsekvenserna av att inte 

göra ett korrekt arbete, att tappa bort 

saker eller att inte sköta sig. Detta sker 

vis tre tillfällen. Läraren blir arg och 

höjer rösten.  

Det behövdes endast en gång förklaras 

konsekvenser. Detta när två flickor gömde 

sina böcker.  Förklarar lugnt.  

Drar paralleller 

mellan från tidigare 

erfarenheter 

Påminner eleven om hur han gjort 

tidigare, räknesagan. Få sådana tillfällen 

men de förekommer.   

Vid diktamen, påminner om att de arbetar 

med dessa ord. Vill veta vad de kan sedan 

tidigare om yngel och bryggor. Påminner 

om tidigare lektioner och vill att de ska 

arbete på samma sätt.  

Låter eleverna tala 

om ämnet 

Så länge eleverna viskar får de tala om 

ämnet och hjälpa varandra. Läraren 

lyssnar och hjälper till om det behövs.  

Lägger upp sådana uppgifter där det är 

viktigt att eleverna samtalar med varandra. 

Uppmuntrar att ta hjälp av varandra och 

säger att de måste prata. Tvingar fram 

samtal.  

Språkanvändning Använder vid tillsägelser eller 

tillkallelser slangordet hurrni, annars 

använder hon ett enkelt språk. Förklarar 

ord som är svåra när hon läser. Mycket 

upprepningar av vanliga ord. Förklarar 

hus, mer nyanserat. 

Artikulerat mycket och talar tydligt med 

ett nyanserat språk. Ger ledtrådar i språket 

vid t ex frågor (ett kort djur men ett långt 

ord) hon använder vid ett flertal tillfällen 

barnens egna formuleringar och korrigerar 

dem utan att barnen märker detta.  

IRE (Initiation, 

Response, 

Evaluation) 

Försöker att ge en elev en sådan fråga 

men fick inget gensvar.  

I och med att hon använder sig av 

uppgifter som kräver att barnen ska tänka 

själva måste hon använda sig av IRE. T ex 

vad händer sen? Hon vet inte svaret och 
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eleven behöver tänka och sedan svara 

djupare.  

Instruktioner och 

undervisning  

En tydligt instruktion i början av 

lektionen och mindre enskilda vid behov 

av hjälp eller förtydligande. 

Undervisningen är inte uppdelad utan en 

lektion, en aktivitet. I annat fall, alla 

instruktioner i början. Hon använder sig 

av raka tydliga instruktioner, även om 

det smyger ner en otydlig då och då 

(pennvässaren som är smutsvit).   

Flera tydliga instruktioner under lektionen 

med olika moment. Undervisningen är 

uppdelad med olika aktiviteter, en åt 

gången. Raka instruktioner och svar på 

frågor även om hon smyger ner i mindre 

tydlig instruktion då och då (jag skulle 

vilja att du delar med dig, skulle behöva 

vara närmare o.s.v). hon använder sig även 

av tankekarta och bilder för att 

konkretiserar sin undervisning,  

 


