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Abstract 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetssätt och strategier lärare i franska 

och övriga moderna språk använder sig av för att organisera undervisningen i muntlig 

språkfärdighet för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga och varför 

de väljer att göra som de gör. I studien intervjuades sex verksamma lärare i moderna 

språken, i franska, spanska och tyska. De intervjuade lärarna arbetar på en 

mellanstadieskola, högstadieskola och gymnasieskola. Dessa är eniga om att det är 

viktigt att lärarna organiserar undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får tillfällen 

att öva den muntliga kommunikativa förmågan så mycket som möjligt. Därpå är samtliga 

lärare även överens om att inte enbart använda sig av ett arbetssätt, utan varierande 

arbetssätt, för att öka elevernas möjlighet att få tillfällen att öva muntlig kommunikation 

på målspråket, bland annat genom parövningar och grupparbeten, fasta meningar, 

diskussionsuppgifter och användning av bilder, rollspel och film. 
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1. Inledning 
Under mina år som lärarstudent har intresset för den kommunikativa förmågan i 

franskaundervisningen legat mig varmt om hjärtat. Jag har noterat att lärarna använder 

sig av varierade arbetssätt och olika strategier i sin språkundervisning för att eleverna 

ska utveckla den kommunikativa förmågan på målspråket. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilka arbetssätt och strategier som lärare i franska och andra moderna språk 

använder sig av i sin språkundervisning för att utveckla elevernas muntliga 

kommunikativa förmåga på målspråket och varför de väljer att göra som de gör. Trots 

att den kommunikativa förmågan betonas i kursplanen för moderna språk har jag lagt 

märket till att den muntliga talförmågan får minst utrymme i undervisningen. Dock finns 

det mycket som lärare kan göra för att underlätta språkinlärningen hos eleverna. Enligt 

den svenska Läroplanen (2011) ställs det högre krav på skolorna, som ska se verkligheten 

ur ett globalt sammanhang och föröka skapa internationell solidaritet. På så sätt ska 

skolan förbereda eleverna för ett samhälle med tätare kontakter över nations- och 

kulturgränser i takt med den ökande globaliseringen. 

Detta förutsätter att elevernas språkkunskaper utvecklas. De ska dels kunna göra 

sig förstådda och dels kunna kommunicera muntligt på målspråket. I sin tur ställer det 

naturligtvis krav på ämnesläraren som undervisar i moderna språk att bemöta behovet 

att ge eleverna rätta förutsättningarna att utveckla den muntliga kommunikativa 

förmågan på målspråket. Eleverna har kunskaper i hur man använder sitt modersmål i 

kommunikation med varandra men saknar oftast förmågan i att kommunicera muntligt 

på ett främmande språk, och då uppstår svårigheter när de sedan ska föra över den 

kunskapen till talspråket i ett främmande språk (Tornberg, 2009, s.186). Under min VFU 

lade jag märke till att eleverna ofta väljer att prata svenska i klassrummet och att många 

elever verkar känna sig stressade när de ska prata på målspråket. Jag vill därför ta reda 

på hur lärare kan arbeta i klassrummet för att utveckla elevernas muntliga färdighet och 

få dem att prata på målspråket. I min studie har jag intervjuat sex verksamma lärare i 

moderna språk, för att undersöka lärarnas varierade arbetssätt och olika strategier som 

de använder sig av för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga i 

språkundervisningen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka strategier och arbetssätt lärare i 

franska och andra moderna språk använder sig av i undervisningen för att utveckla 

elevernas muntliga kommunikativa förmåga. Jag vill också ta reda på varför lärare väljer 

att göra det de gör. 

 

2.2. Frågeställningar 
1. Vilken typ av övningar och aktiviteter används i klassrummet för att träna 

muntlig kommunikativ förmåga och varför väljer lärarna just dessa? 

2. På vilket sätt arbetar lärarna för att uppmuntra eleverna att samtala och interagera 

med varandra på målspråket? 

3. Hur kan man som lärare skapa situationer och uppgifter som motverkar 

talängslan och uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på målspråket? 
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3. Bakgrund 
Det här kapitlet är uppdelat i tre följande avsnitt. Bland annat i avsnitt 3.1. skolans 

styrdokument och skolans uppdrag ur ett internationellt perspektiv. I avsnitt 3.2. 

presenteras kursplanen för moderna språk och sist, i avsnitt 3.3. presenteras Skolverkets 

Allmänna råd och läroplanens riktlinjer för språkundervisningen. 

 

3.1. Aktuella styrdokument 
I läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs de arbetssätt och strategier som lärare på olika 

sätt ska tillämpa i språkundervisningen. I skolans värdegrund och uppdrag betonas det 

att skolan är en “social och kulturell mötesplats” (Skolverket, 2011, s. 7) och har därför 

ansvar att stärka detta förhållningssätt hos både lärare och elever. Läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer beskriver att läraren ska organisera undervisningen i 

både helklass och enskilt och “integrera kunskaper i olika former” (Skolverket, 2011, s. 

13) för att eleverna ska ges tillfälle att testa på olika arbetsformer i språkundervisningen 

(Skolverket, 2011, s.15). Den betonar även att det är läraren som ska genomföra arbetet 

så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, s.7). 

I läroplanens (2011) första kapitel, under rubriken Skolans uppdrag (2011) 

beskrivs skolans huvuduppgift, “att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 9). Skolan ska 

även inta ett internationellt perspektiv för att kunna sätta sin verklighet i ett globalt 

sammanhang och på så sätt skapa en internationell solidaritet. Skolan ska även förbereda 

eleverna för ett mer internationaliserat samhälle där kontakterna över nationsgränserna 

blir allt mer aktuella i takt med den ökade kulturella mångfalden i samhället (Skolverket, 

2011, s. 9). Det i sin tur kräver flerspråkighet bland eleverna för att kunna väga upp 

behovet av språkkunskaper, bland annat att kunna tala och göra sig förstådd vilket syftar 

på den muntliga kommunikativa förmågan. De frågor som denna undersökning ska 

försöka svara på utgår från de formuleringar och riktlinjer som betonas i läroplanen för 

kursplanen i ämnet moderna språk. 

 

3.2. Kursplanen för moderna språk 
I kursen för moderna språk står det: “I den kommunikativa förmågan ingår även språklig 

säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa 

problem när språkkunskaperna inte räcker till” (Skolverket, 2011, s. 76). Det står också 

att “genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och 

olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift och använda språkliga 

strategier för att förstå och göra sig förstådda” (Skolverket, 2011, s. 76). Denna 

undersökning ska försöka svara på hur lärarna tillämpar arbetssätt och strategier i 

språkundervisningen för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga och 

koppla det till kursplanen i moderna språkundervisningen. 

 

3.3. Skolverkets Allmänna råd 
I Skolverkets allmänna råd – Planering och genomförande av undervisningen (2011) ska 

läraren i enlighet med Läroplanen (2011) ”organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar [och] att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet” (s.17). Läraren ska både styra och strukturera undervisningen 

samt skapa en balans mellan grupparbeten, enskilt arbete och elevernas diskussioner 

samt genomgångar, för att på så sätt skapa förutsättningar för elevernas lärande. Läraren 

ska även se till att eleverna förstår syftet med aktiviteterna som läraren har planerat i sin 

undervisning och vilka kunskaper som eleven ska utveckla och hur eleven ska ta till sig 



 

7 

 

dessa. Det är lärarens ansvar att undervisningen utgår från läroplanen, att den är 

strukturerad och utvecklande. Men ”[d]et förutsätter att läraren har en god överblick över 

de arbetsprocesser som sker i undervisningen och kan avgöra hur gemensamma 

genomgångar, enskilda bearbetningar av innehållet och samarbete mellan elever kan 

kombineras för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas 

kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011, Allmänna råden, s.18). Det ska vara tydligt för 

eleverna hur de kan utveckla sina förmågor, genom de metoder, strategier och aktiviteter 

som läraren har planerat i sin undervisning. Med utgångspunkt av ovanstående bakgrund 

ämnar jag dela in undersökningens frågeställningar i följande tre teman: 1)Vilken typ av 

övningar och aktiviteter används i klassrummet för att träna muntlig kommunikativ 

förmåga och varför väljer lärarna just dessa? 2) På vilket sätt arbetar lärarna för att 

uppmuntra eleverna att samtala och interagera med varandra på målspråket? 3) Hur kan 

man som lärare skapa situationer och uppgifter som motverkar talängslan och uppmuntra 

eleverna att våga uttrycka sig på målspråket? Dessa tre teman kommer att beskrivas 

längre fram i avsnitt 6 i resultatdelen och i avsnitt 7 i diskussionsdelen, kopplat till 

läroplanens styrdokument, studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning kring 

lärares strategier och arbetssätt. 

 

4. Teoretisk bakgrund 
Det här kapitlet är indelat i åtta avsnitt, som presenterar studiens teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning och som kan relateras till studiens syfte att 

undersöka lärares arbetssätt och strategier i muntlig kommunikation utifrån aktuell 

forskning. I avsnitt 4.1. redogör jag för det sociokulturella perspektivet som är teoretisk 

utgångspunkt i denna studie och refererar till Lindberg (2005) och Säljö (2016) som båda 

beskriver detta perspektiv i sina studier. I avsnitt 4.2. redogör jag för John Deweys 

(1929) syn på lärares arbetssätt och undervisning och refererar till hans artikel The 

Sources of a Science of Education, om att lärarna inte bara skulle använda sig av enbart 

en utan flera arbetssätt i undervisningen för att få variation i undervisningen och därmed 

spegla elevernas sociala vardag och intressen utanför skolan. Han förespråkade att 

lärarna skulle organisera elevaktiva arbetssätt för att på så sätt få eleverna engagerade 

aktivt i sitt lärande. Här refererar jag till Säljö (2016) som förespråkar John Deweys 

synsätt. I avsnitt 4.3. refererar jag till Hansén och Forsman (2017) samt Dysthe (1995) 

och Det flerstämmiga klassrummet, där det dialogiska klassrummet och språkets centrala 

betydelse i inlärningsprocessen sätts i fokus. 

I avsnitt 4.4. tar jag upp lärarens arbetssätt och strategier i undervisningen och 

refererar till Håkansson och Sundberg (2013) som i sin undersökning redogör för god 

undervisning och varierat arbetssätt. Vidare beskriver Aspelin (2016) i sin studie om 

sociala relationer och pedagogiskt ansvar, att undervisningen är ett socialt samspel 

mellan lärare och elever. Det språkdidaktiska perspektivet lyfter fram nya aspekter av 

språkundervisningens praktik till det talade språket, genom att fokusera på 

språkundervisningens kommunikativa praktik och jag refererar här till Tornberg (2009). 

I avsnitt 4.5. refererar jag till Lindberg (2005) och Börjesson (2012) om lärares 

användning av olika strategier för att stödja den muntliga kommunikationen i 

klassrummet. I avsnitt 4.6. presenteras STRIMS projektet och lärares strategier som de 

använder sig av i undervisningen som fungerar och stimulerar till en meningsfull 

språkutveckling hos eleverna och jag refererar här till Malmberg et. al. (2000). I avsnitt 

4.7. presenteras Dubois (2017) som i sin studie Favoriser l’expression orale en classe 

de Français Langue Étrangère : des modalités aux activités redogör för olika 

kommunikationssituationer i klassrummet och hur lärare kan skapa effektiva arbetssätt 

för att uppmuntra eleverna att tala i klassrummet. Avsnitt 4.8 belyser Storchs (2013) 
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studie, Comparing Pair and Small Group Interactions on Oral Tasks som beskriver i 

vilken utsträckning den muntliga interaktionens betydelse har för eleverna när de 

organiseras i mindre grupper respektive i par. 

 

4.1. Det sociokulturella perspektivet 
Det Sociokulturella perspektivet handlar om människors kommunikation och samspel 

med varandra i samhället, det vill säga att vi lär av våra egna och andras erfarenheter 

som vi sen delar med andra i samhället vi lever i (Säljö, 2016, s.92). Detta perspektiv är 

särskilt viktigt för lärare att tillämpa i sin språkundervisning eftersom kommunikationen 

bygger på ett socialt samspel mellan eleverna och läraren. I sin studie om Lärande 

nämner Säljö (2016) psykologen och pragmatikern Vygotskij och det sociokulturella 

perspektivet där människan är både en “biologisk, social, kulturell och historisk 

varelse”(Säljö, 2016, s.91), som genom samspel använder språket för att kommunicera 

sina erfarenheter och tankar med varandra. 

Lindberg (2005) betonar i sin studie Språka samman om samtal och samarbete i 

språkundervisning, samtalets betydelse som en “social aktivitet” (s.8) där 

språkutveckling och socialisation är samspelta med varandra, genom vilket människor 

kan bearbeta, fördjupa och utveckla tidigare kunskaper och erfarenheter (ibid.). Det 

vardagliga språket varierar från situation till situation, beroende på vilka roller och 

relationer människorna har i samtalet. Vidare framhåller Lindberg (2005) att samtalet 

spelar en stor roll i det sociala samspelet mellan människor. Större delen av livet 

tillbringar människan sin tid att samspråka med varandra genom att utbyta erfarenheter 

och tankar i det sociala samspelet som sker mellan människor i form av möten och 

kommunikation. 

Språklig aktivitet bygger på samtal och interaktion mellan människor, bland 

annat genom diskussioner, gräl, småprat och andra former av samtal (Lindberg, 2005, 

s.8). Enligt Lindberg (2005) visar tidigare studier på att vardagligt språk är uppbyggt i 

ett mönster för hur man börjar och avslutar ett samtal, hur man tar och överlämnar ordet 

till någon och korrigerar sig själv och andra i samtalet (s.10). Lindberg (2005) kopplar 

därför de sociokulturella kunskaperna med hur språkanvändaren anpassar språket efter 

innehållet och syftet i samtalet samt anpassar språket till deltagarna i samtalet. Utifrån 

den aktuella situationen kan talaren anpassa samtalet och välja passande uttryck och 

omformuleringar i kommunikationen för att uppnå olika kommunikativa mål i samtalen 

med varandra. Elevernas möjlighet att själva använda språket i undervisningen varierar 

och det språk som oftast presenteras genom de olika aktiviteterna i undervisningen visar 

“sällan prov på något brett spektrum av talad språkanvändning och språkliga modeller 

utöver läraren är sällsynta” enligt Lindberg (2005, s.226). 

Behovet av att presentera autentiskt material det vill säga som återger naturliga 

samtal i olika sociala situationer, är stort inom språkundervisningen. Sådant autentiskt 

material kan återges från bland annat videoband, filmer och ljudfiler. Lindberg påvisar 

att det handlar främst om att kunna utveckla känslan för språkets olika nyanser och 

“utveckla en förståelse för hur språket speglar sociala roller, relationer, attityder och 

behov” (s.226). Eleverna blir inte medvetna om sitt språkliga behov förrän de får 

använda och pröva att uttrycka språket i ett socialt sammanhang, i olika former, 

exempelvis genom rollspel och olika scenarion (Lindberg, 2005 s. 226). Vidare betonar 

Lindberg (2005) vikten av att lärarna skapar möjligheter för eleverna att utveckla det 

talade språket i undervisningen, för att på så sätt öka elevernas medvetenhet kring 

språkets variation och dess sociala aspekter snarare än att presentera färdiga uppgifter 

och lösningar (s.226). Mot bakgrund av detta skriver Lindberg (2005) ”att varken 

klassrumsinteraktionen i sig eller färdiga läromedel kan tillfredsställa [elevernas] behov” 
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(s.227) att utveckla språkets sociala funktioner såsom det används i samspel tillsammans 

med andra. Däremot kan behovet tillfredsställas genom att eleverna själva får välja ut en 

talsituation som de upplevt vara problematisk och som kan fungera som ett alternativ till 

samtal mellan eleverna. Ett annat sätt, menar Lindberg, är genom att eleverna får spela 

in autentiska samtal med hjälp av en bandspelare, som utgångspunkt för att diskutera 

bland annat hur olika relationer, roller, syften och miljö uttrycker sig i interaktionen 

(s.227). På så sätt menar Lindberg (2005) utvecklas känslan för språkets olika nyanser 

och eleverna blir medvetna om sin språkliga kompetens. 

Med utgångspunkt i vad vi nu vet om det sociokulturella perspektivet och 

kommunikationens roll i språkundervisningen ska vi nu i följande avsnitt titta närmare 

på John Deweys progressivistiska syn på skolan. Med det menas att han försökte 

implementera nya tankar kring vad skolans uppgift var, att inte enbart vara en institution 

utan att förändra den konservativa skolans synsätt (här: progressivistiska synsättet). Han 

menar att skolan ska spegla det verkliga livet som finns utanför skolan, i samhället och 

där lärarens uppgift är att skapa dessa förutsättningar genom att lära eleverna hur de ska 

kommunicera med varandra i samhället och bli demokratiska medborgare (Säljö, 2016, 

s. 72). 

 

4.2. John Deweys syn på lärares arbetssätt och undervisning 
John Dewey (1859-1952) var således motståndare till den traditionella auktoritära skolan 

med katederundervisningen i spetsen som han ansåg inte bidrog till barnens bild av det 

verkliga livet, intressen eller erfarenheter, utan istället passiviserade barnen (Säljö, 2016, 

s. 72). Han stod upp för den progressivistiska synen om att skolan ska bidra till att få 

barnen att förstå och skaffa sig erfarenheter genom aktiviteter och engagemang och kan 

växa som individer och medborgare. 

Säljö (2016) skriver om Dewey och hans syn på utbildning och skola, att 

“utbildning är en levnadsprocess och inte en förberedelse för kommande liv” (Säljö, 

2016, s. 74) och vänder sig emot idén om att skolan ska vara en förberedelse inför 

vuxenlivet utan menar att utbildningen ska vara en naturlig process genom hela livet. 

Lärarens uppgift är enligt Dewey att organisera undervisningen för att återskapa, 

utveckla kunskaper och erfarenheter i form av ett undersökande arbetssätt (Säljö, 2016, 

s.77), likt forskare som söker upp olösta problem och som sedan försöker förstå, lösa 

och förklara vad de kommit fram till. Eftersom tekniker och kunskaper förnyas i snabb 

takt i samhället så förespråkade Dewey, att även undervisningen måste förbereda 

människorna, att klara av att fungera i ett sådant samhälle som är i ständig utveckling, 

med förändringar och nya livsvillkor. 

Dewey förklarar att “man måste utveckla analytiska förmågor och ett kritiskt 

sinnelag så att man kan delta i och bidra till samhällsdebatten” (Säljö 2016, s 78). Därför 

måste undervisningen också utvecklas i takt med att samhället ställer högre 

kunskapskrav på människorna, framförallt lära känna de arbetssätt med vilka man 

utvecklar och prövar kunskaperna i handling. Det här är ett slags medvetandegörande av 

ett undersökande arbete som leder till ett systematiskt lärande. Med andra ord, att lärarna 

väljer de arbetssätt som lär eleverna att arbeta systematiskt som vägleder dem till 

kunskaper genom ett undersökande arbetssätt. Dewey upplyser lärarna i sin artikel The 

Sources of a Science of Education från 1929, om att de inte enbart ska förhålla sig till ett 

slags arbetssätt som fungerar i undervisningen, utan likt forskare, hitta flera olika sätt att 

undervisa på: 

 
When, in education, the psychologist or observer and experimentalist in any 

field reduces his findings to a rule which is to be uniformly adopted, then, only, 
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is there a result which is objectionable and destructive of free play of education 

of an art” (Dewey, 1929, s. 6). 

 

Med detta uttalande vill Dewey belysa att man inte bara kan följa ett sätt att arbeta för 

hur undervisningen ska organiseras, för det skulle i stället hämma undervisningen. Han 

förespråkade i stället att lärarna skulle använda sig av olika arbetssätt i undervisningen. 

I texten syftar “education as an art” (sv: lära är en konst) på att undervisningen måste 

vara öppen för förändringar, utveckling, undersökning, observation, innovation och nya 

perspektiv. Han menade att undervisningen skulle variera och ha anknytning till 

elevernas vardag och intressen som ett alternativ till lärarstyrda, traditionella 

undervisningsmetoder som tidigare dominerade i skolorna. Dewey föreslog att läraren 

skulle använda sig av elevaktiva metoder i undervisningen som i sin tur engagerar 

eleverna att bli mer aktiva i sitt lärande, exempelvis projektbaserade metoder, 

experiment och elevcentrerad undervisning i klassrummet (Säljö, 2016, s.84). Vidare 

nämner Dewey i sin artikel, att lärarna borde vara en del av forskningsprocessen då det 

är läraren som till större delen bemöter problematiken i den verkliga praktiken: 

 

 
The teacher as investigator”. As far as schools are concerned, it is certain that 

the problems which require scientific treatment arise in actual relationships 

with students. Consequently, it is impossible to see how there can be an 

adequate flow of subject-matter to set and control the problems investigators 

deal with, unless there is active participation on the part of those directly 

engaged in teaching (Dewey, 1929, s.24). 

 

 

Det är enligt Dewey, läraren som har den undersökande rollen, att prova nya arbetssätt i 

den vardagliga praktiken för att se om de fungerar eller inte. Genom undervisningen har 

läraren möjlighet att observera, systematisera och samla in material som kan ligga till 

grund för en vetenskaplig forskning. I bästa fall kan resultaten bidra till nya 

undersökningar som i sin tur kan leda till arbetssätt som kan förbättra och effektivisera 

undervisningen ytterligare. Dewey menade att ämnet är ständigt i rörelse genom att 

utbildning alltid kommer att präglas av förändring och utveckling. Vi kan därför tolka 

och dra en slutsats av Deweys citat, att det inte enbart finns en metod eller ett sätt att 

utföra undervisningen på, även om det sättet utgår ifrån forskning, utan att det finns 

ständigt nya sätt varpå lärare kan undervisa på och som måste testas regelbundet för att 

undervisningen ska utvecklas. Ett sådant synsätt får vi ta del av i följande stycke där 

Hansén och Forsman (2017) och Dysthe (1996) menar att ett dialogiskt klassrum skapar 

ett socialt samspel mellan lärare och elever, genom olika klassrumsaktiviteter och 

uppmuntrar eleverna att delta i samtal kring olika teman. 

 

4.3. Dialogiska klassrummet och språkets betydelse 
Olga Dysthe (1996) nämner i sin bok Det flerstämmiga klassrummet om det dialogiska 

klassrummet där skrivandet som inlärningsmetod plötsligt fick en annan betydelse när 

förståelse för samspelet mellan samtalet och skrivandet blev större (s.220). Även om 

skrivande kan användas som ett viktigt redskap för inlärning menar Dysthe att läraren 

kan planera in skrivande och samtal i ett socialt samspel mellan eleverna vilket 

påskyndar språkinlärningen (s.220). Vidare påstår Dysthe att det inte finns någon 

“skriva-och prata-för- att-lära-metod” (s.221) som lärare kan använda sig av utan att 

anpassa arbetssättet efter elevgruppen och situationen där inlärningen sker. Däremot 

finns det ett samband mellan språk och tänkande och språket som en skapande kraft 
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mellan människor, vilket är huvudargumentet i det dialogiska klassrummet (Dysthe, 

1996, s.221). Mening skapas genom socialt samspel och förståelse skapas mellan lärare 

och elever när de pratar om och lyssnar på det som de läser och skriver om (Dysthe, 

1996, s.221). 

Hur ska då läraren praktisera en dialogisk undervisning? Läraren i Dysthes studie 

använder sig av öppna och autentiska frågor för att få eleverna att bli engagerade i 

samtalet samt utmana elevernas uppfattningar och tänkande för att hjälpa dem att se 

samband mellan de nya kunskaperna och de tidigare. Dysthe (1996) ger exempel på 

sådana situationer där bland annat en autentisk fråga tvingar eleven att tänka själv genom 

att uppmana eleverna att formulera sin egen värdering och mening som svar på frågan, 

där läraren omöjligtvis kan svaret på frågan. Likaså kan läraren använda sig av 

uppföljning som en strategi för att sätta i gång samtal mellan eleverna i undervisningen. 

Genom att i nästa fråga införliva elevens svar i diskussionen så får läraren eleven att 

reflektera över sitt eget svar som förs in i dialogen mellan eleverna i samtalet. Men det 

är omöjligt för en lärare att ta upp all fakta och information i en diskussion och därför 

måste läraren hålla en viss balans mellan lärarens kunskaper och lektionsmål för att inte 

diskussionen ska tappa sitt syfte, det vill säga, att diskussionen ska präglas av ett 

vardagligt samtal och innehåll. 

Hansén och Forsman (2017) framhåller att det dialogiska arbetssättet 

kännetecknas av en kommunikativ språkundervisning där man fokuserar lärande enbart 

på kommunikation på målspråket, såsom funktioner och form som går ut på att kunna 

ställa frågor eller beställa mat i en restaurang. En sådan dialogisk undervisning fokuserar 

på att skapa mening och förståelse i samspel mellan lärare och elever medan de pratar 

om och lyssnar på det som de läser och skriver om i den aktuella språkundervisningen 

enligt Hansén och Forsman (2017, s.221). Dysthe (1996) menar att ett dialogiskt 

klassrum är en modell av ett demokratiskt samhälle som bidrar till att eleverna ska lära 

sig språket på ett effektivt sätt och utveckla eget tänkande (Hansén & Forsman, 2017, s. 

223). 

 

4.4. Lärarens arbetssätt och strategier i undervisningen 
Undervisningen är till för att läraren ska förmedla ett innehåll av kunskaper till eleverna 

som i sin tur ska utveckla sina egna kunskaper. Läraren organiserar både 

undervisningens innehåll, mål och syfte för den sociala aktiviteten där en 

undervisningssituation kännetecknas av att eleverna ska utveckla kunskaper, förmågor 

och färdigheter i klassrummet. Tornberg (2009) föreslår i sin undersökning 

Språkdidaktiska perspektiv, undervisning och lärande i främmande språk, att läraren ska 

ge eleverna uppgifter som de ska lösa tillsammans i grupp. Grupparbeten bidrar 

nämligen till att eleverna kan använda och utveckla språket genom samtal som ett 

verktyg för att lättare komma i kontakt med varandra och med omvärlden i en social 

kontext, genom att utbyta tankar och erfarenheter menar Tornberg (2009, s.34). Vidare 

framhåller Tornberg (2009) i sin studie, att själva språkundervisningens kommunikativa 

praktik sker i interaktion mellan elever och lärare, och fokuserar här på det språkliga 

yttrandet i det verkliga kommunicerandet genom talet (s.20). Tornberg (2009) vill genom 

sin studie lyfta några nya aspekter av språkundervisningens praktik, bland annat att lärare 

ska koncentrera undervisningen till det talade språket och yttrandet i stället för att inrikta 

språkundervisningen på nya ord, fraser och dialoger (s.30). Det som ofta antas enligt 

Tornberg (2009) är att det främmande språket måste först utvecklas innan det kan 

användas vilket försvårar för eleverna om de sedan ska kunna delta i den talande 

kommunikativa processen (s.30). I sin studie om Utmärkt undervisning nämner 

Håkansson och Sundberg (2013) att god undervisning måste innehålla gruppanpassade 
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och individanpassade undervisningssätt som hela tiden sätts i relation till 

kunskapskraven och målet med undervisningen. Dessutom ska undervisningen vara väl 

strukturerad och understödja elevernas möjligheter att upptäcka, undersöka livet utanför 

klassrummet samt utveckla lärandestrategier genom de arbetssätt som lärarna väljer i sin 

undervisning (2013, s. 92). 

Enligt Aspelin (2016) är en undervisningssituation i allra högsta grad en social 

situation som “uppstår, upprätthålls och avslutas [...] genom ett socialt samspel mellan 

människor som möts” (s. 60) och som upprepas i ett reglerat mönster där styrdokumenten 

spelar en stor roll och med normer som hänger ihop med verksamhetens idé och syfte. 

Om det inte förekommer en acceptans hos eleverna kring varför de befinner sig i 

undervisningen kan man knappast kalla det för en undervisningssituation, poängterar 

Aspelin (2016). Men om eleverna känner till anledningen till att de befinner sig i 

undervisningen, varför de gör något, vad det hela med undervisningen går ut på och inser 

vad de håller på med, då kan man kalla det för en undervisningssituation framhåller 

Aspelin (2016, s.61). 

Mot bakgrund av tidigare forskning inom muntlig kommunikation i moderna 

språk, kan nämnas Lindberg (2005) som redogör i sin bok Språka samman vilken roll 

den muntliga kommunikativa förmågan har i språkutvecklingen. Syftet med 

språkundervisningen enligt Lindberg (2005), är att utveckla en kommunikativ 

kompetens hos eleverna för att de i sin tur ska kunna använda språket i olika sociala 

sammanhang och situationer (s.31). Hon framhåller att eleverna behöver känna till 

förmågan att använda språket i olika sociala sammanhang (s. 32). Läraren kan organisera 

uppgifter så att eleverna får lära sig olika sätt att inleda och avsluta ett samtal, och hur 

olika satser, meningar, yttranden och samtal binds ihop så att talet blir sammanhängande, 

som exempelvis vad som ska sägas till vem i en viss situation, och hur det kan sägas 

beroende på vilken situation det handlar om (s.34). 

Vidare redovisar Lindberg (2005) exempel på lärares arbetssätt, i en studie om 

samtal i språkundervisningen, där interaktionen förekommer i olika typer av muntliga 

klassrumsaktiviteter i främmandespråksundervisning (s.110). I denna studie var 

undervisningen till större delen lärarstyrd och utgick från teman såsom arbete, sjukvård, 

fritid och bostad (Lindberg, 2005, s.114). Några exempel på arbetssätt som förekom i 

undervisningen redovisar Lindberg (2005) i form av helgrupp, halvgrupp, parövningar 

och rollspel där läraren använder sig av olika strategier i undervisningen för att få 

eleverna att tala på målspråket. Några exempel på sådana strategier kan nämnas bland 

annat, läraren ställer frågor på texter som eleverna har läst tidigare. En andra strategi 

tillämpas där eleverna får en problemlösningsuppgift, exempelvis beskriva en bild i tur 

och ordning för varandra, hämtad från en och samma bildserie (s.116). Därefter går 

läraren igenom alla möjliga förslag på lösningar som eleverna tillsammans i varje grupp 

har fått i uppgift att lösa. En tredje strategi, där läraren organiserar en paruppgift som går 

ut på att den ena eleven ska beskriva en bild som saknar exempelvis husgeråd. Samma 

elev ska sedan instruera den andre eleven att placera ut flera olika husgeråd på rätt plats 

på bilden. En fjärde och sista strategi, genom att organisera rollspel ger läraren varje 

grupp om tre elever, i uppgift att läsa en text om en taxiresa mellan två städer för att 

sedan få i uppgift att dramatisera innehållet i texten. 

Lindberg (2005) tar även upp potentialen i vanliga klassrumsaktiviteter när det gäller att 

hitta de arbetssätt som utvecklar elevernas kommunikativa förmåga. Det synsätt som 

språkundervisningen har präglats av under lång tid är enligt Lindberg (2005) det 

undervisningssätt där det enligt traditionellt sätt är läraren som är avgörande för hur 

framgångsrikt eleverna lär sig språk som gick ut på att eleverna skulle svara på lärarens 

kommando och återge det exakta innehållet genom mekaniska övningar så som meningar 
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och fraser (s.5). Enligt Lindberg (2005) är det eleverna som ska stå i centrum i 

språkinlärningen vilka ingår i en slags ”kreativ process där interaktion och 

kommunikation” har en avgörande roll genom lärarens arbetssätt och strategier som 

vägleder och uppmuntrar till muntligt samarbete mellan eleverna (s.6). 

Lindberg (2005) påvisar att synen på språkliga fel hos inlärare har förändrats 

sedan 1960-talet, då man ansåg att språkliga fel var något man skulle undvika så mycket 

som möjligt. Under senare år, utvecklades den synen till att man i stället ansåg att dessa 

språkliga fel var nödvändigt för att lära sig av sina fel och det är en naturlig process i 

språkutvecklingen. Vidare skriver Lindberg (2005) om Keith Johnson (1988) som menar 

att det är viktigt att öva på språkliga strukturer även under “besvärliga omständigheter” 

(s.74) och jämför språkinlärningen med annan färdighetsträning såsom piloter som 

tränas att landa flyg under besvärliga väderförhållanden och inte enbart i solsken. 

Vägen från att ha kunskap i något språk till hur man ska kunna använda sig av 

den kunskapen i verklig språkanvändning varierar från person till person. Men för att 

komma så långt att kunna tillämpa språket, måste läraren tillåta att eleverna gör språkliga 

fel och misstag, likt Keith Johnsons tolkning av att språkinlärningen kan jämföras med 

annan färdighetsträning. Med detta kan vi förstå att undervisningen i allra högsta grad 

bör organiseras genom olika autentiska aktiviteter så att eleverna utvecklar sin 

kommunikativa förmåga och kan göra sig förstådda på målspråket ute i samhället. Ett 

sätt varpå läraren kan förbereda eleverna inför samhällets krav på språkkunskaper och 

kommunikation på målspråket är genom att tillämpa den muntliga kommunikationen i 

klassrummet genom det som Lindberg (2005) och Börjesson (2012) framhåller i följande 

avsnitt, bland annat att lärare ska använda målspråket som arbetsspråk i klassrummet så 

mycket som möjligt i undervisningen. 

 

4.5. Strategier och den muntliga kommunikationen i klassrummet 
I sin klassrumsforskning tar Lindberg (2005) upp de olika villkoren för 

klassrumsinteraktionen och påvisar att de flesta studier visar att det finns begränsningar 

i språkundervisningen i form av naturlig språkanvändning som har att göra med vilket 

talutrymme lärarna ger eleverna i språkundervisningen (s.76). Lindberg (2005) tar även 

upp det som Lundgren (1979) påpekar att det ofta är läraren som står för det mesta av 

talet i språkundervisningen, närmare ⅔ av talutrymmet och som bestämmer vem som 

ska fördelas ordet i klassrummet, det vill säga ⅓ av eleverna som får ta del av 

talutrymmet (s. 77). En sådan lärarstyrd språkundervisning leder oftast till en ojämn 

fördelning av talutrymmet mellan lärare och elever, vilket i sin tur har en negativ 

inverkan på elevernas förutsättningar att utveckla sina språkkunskaper genom naturlig 

interaktion. Lindberg (2005) menar att i stället för att dominera samtalet bör läraren 

undvika givna svar och istället ställa öppna frågor som gynnar elevernas muntliga 

språkutveckling genom diskussioner. På så sätt uppmuntras eleverna att försöka 

formulera sig, tolka och förstå lärostoffet i kommunikationen på målspråket (s.84). Vad 

som även påverkar klassrumsinteraktionen är det som Lindberg (2005) nämner vad 

Lundgren (1979) menar vara en pedagogisk grundstruktur det vill säga, lärarens strategi 

i att ställa frågor på målspråket för att testa elevernas kunskaper och som direkt 

utvärderar elevernas svar i klassrummet (s.85). Det i sin tur påverkar de svar som 

eleverna förväntas ge till läraren för att se huruvida eleverna behärskar en viss 

grammatisk struktur, uttal eller ett visst ord på målspråket (s.86). Ett sådant arbetssätt 

hos läraren kommer enligt Lindberg (2005) begränsa elevernas möjligheter till att 

kreativt pröva och använda språket i klassrummet så länge som elevernas del i 

interaktionen är att ge det svar som läraren förväntar sig få av dem. 
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Börjesson (2012) beskriver i sin studie Om strategier i engelska och moderna 

språk om hur man går tillväga när man lär sig ett nytt språk, vilka metoder och 

handlingssätt för lärande och kommunikation som används. Bland annat så nämner 

Börjesson (2012) att lärare bör skapa en god lärandemiljö som främjar eleverna att tro 

på sin egen förmåga, och vågar ta risker, vågar gissa och inte vara rädda för att göra 

misstag. Språklig kompetens handlar till stor del om att vilja och våga använda språket, 

framhåller Börjesson (2012, s.2). Vidare behöver lärare tillämpa strategier för hur elever 

ska lära sig nya ord på ett effektivt sätt eller hur de kan föra ett samtal vidare på ett 

konstruktivt sätt, även om de inte förstår allt som sägs i samtalet. 

Börjesson (2012) framhåller att de flesta “språklärare har oftast ambitionen att 

använda målspråket så mycket som möjligt i klassrummet” (s.13) men att det inte alltid 

görs på grund av att eleverna tycker det känns onaturligt att prata på målspråket i 

undervisningen. Börjesson (2012) nämner tidigare studier, som visat att när läraren talar 

på målspråket i större utsträckning i undervisningen kommer även eleverna att använda 

målspråket oftare. Det i sin tur skapar fler tillfällen för både lärare och elever att få 

kommunicera på ett naturligt och meningsfullt sätt genom att använda olika strategier 

när de pratar med varandra, vilket avspeglar autentiska situationer utanför skolan, menar 

Börjesson. Exempel på sådana autentiska situationer är när eleverna får öva hur man 

frågar efter en adress eller att beställa en kopp kaffe på ett café (2012, s.14). För att 

eleverna ska få möjlighet att öva sådana autentiska situationer i olika aktiviteter, kan 

läraren ge eleverna i uppgift att förklara ord på målspråket och arbeta i par eller i grupp. 

För att eleverna ska kunna hålla igång samtalet föreslår Börjesson (2012) att läraren 

organiserar aktiviteter som går att använda till minspel, gester och kroppsspråk. (s.15). 

Exempel på en strategi kan vara att läraren ger eleverna olika färdiga fraser som 

de ska lära sig använda i olika situationer, för att på så sätt kunna få i gång ett 

meningsfullt samtal om någonting eller be någon förklara något på målspråket (s.14). 

Ytterligare exempel på strategier som lärare tillämpar, är att låta eleverna få träna på att 

börja och avsluta samtal, att be någon tala långsammare, eller att omformulera sig så att 

den andre förstår, och att repetera det någon har sagt (Börjesson, 2012). 

Sammanfattningsvis hänvisar Börjesson (2012) till syftestexten i ämnesplanerna i språk 

för gymnasieskolan, där det står att läraren ska använda målspråket som arbetsspråk i 

klassrummet så mycket som möjligt i undervisningen (s.14). Följande avsnitt ger 

exempel på sådana strategier och arbetssätt kring den muntliga kommunikationen som 

framkom i STRIMS projektet. 

 

4.6. STRIMS projektet och lärares strategier och arbetssätt 
I STRIMS projektet framkommer det att det behövs en omfattande fortbildning i området 

kring språkutveckling och den muntliga kommunikationen.  Man har genom olika 

modeller undersökt vilka strategier som eleverna använder i olika talsituationer och 

uppmuntrar skolorna att finna nya vägar för att träna den muntliga kommunikationen i 

språkundervisningen. Eftersom den nu gällande kursplanen för moderna språk (2011) 

lägger stor vikt vid att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera på målspråket, 

det vill säga elevernas sätt att klara sig i olika talsituationer är det främst läraren som har 

den uppgiften att fullfölja enligt kursplanens mål och syfte (Malmberg et. al. 2000 s.118). 

I undersökningen beskriver forskarna två befintliga talsituationer som läraren kan 

använda sig av i undervisningen: den ena situationen är när någon talar och berättar eller 

beskriver något och den andra situationen är ett pågående samtal mellan två personer där 

man både lyssnar, förstår och håller i gång samtalet (Malmberg et al. 2000, s.118). De 

strategier som framkom i undersökningen kan delas in i tre olika kategorier: den första 

strategin innefattar där läraren samtalar med eleverna eller eleverna samtalar med en 
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tyskspråkig person där samtalen spelades in på video eller på ljudband. Den andra 

strategin innefattar samtal där lärare talar med eleverna eller eleverna med varandra 

genom rollspel, och samtal kring språkinlärning, och simulerade intervjuer och 

diskussioner kring ett givet ämne som eleverna skulle spinna vidare på. Den tredje 

strategin innefattar där läraren skapar uppgifter som eleverna ska kunna berätta om och 

beskriva en bild på målspråket (Malmberg et al. 2000, s. 119). 

Enligt denna undersökning kan dessa strategier ge läraren en god uppfattning om 

på vilken nivå som eleverna befinner sig på språkmässigt genom att på det här sättet 

lyssna på eleverna när de samtalar med varandra (Malmberg et al. 2000, s. 128). Vidare 

bör lärare systematiskt hjälpa eleverna bygga upp ett eget förråd med fraser och nya ord 

inom intressanta områden för att sedan kunna samtala med varandra på målspråket. Med 

andra ord som Malmberg et. al. uttrycker det: “[a]tt tala det främmande språket är alltså 

inte bara en fråga om att vilja och våga, utan att också i hög grad om att kunna” (2000, 

s. 142) tala på det främmande språket. Därför är det viktigt att eleverna får komma in 

och tala på den kunskapsnivå som de klarar av och motiveras att jobba vidare på utan att 

det är för svårt kunskapsmässigt. 

I STRIMS undersökningen förespråkar Ulrika Tornberg (2000) att läraren bör 

använda sig av det främmande språket som ett arbetsspråk i klassrummet för att utbytet 

av informationen mellan läraren och eleverna ska vara meningsfullt (Malmberg et al. 

2000, s 145). Hon framhåller att läraren behöver ha en bra balans mellan olika arbetssätt, 

inriktade på bland annat “accuracy” och “fluency” som här betyder korrekthet i ordval 

och uttal samt språkligt flyt där talaren “talar lätt och ledigt utan 

tveksamheter”(Malmberg et. al. 2000, s. 244). Genom att läraren använder sig av 

målspråket som arbetsspråk i klassrummet och ett balanserat arbetssätt i undervisningen 

kommer eleverna lättare utveckla sin muntliga förmåga på målspråket. Avslutningsvis 

visar denna undersökning inte enbart vilka strategier som eleverna använder vid 

språkinlärning utan även vilka strategier som läraren kan använda sig av i 

undervisningen som fungerar och stimulerar till en meningsfull språkutveckling hos 

eleverna. I följande avsnitt tipsar Dubois (2017) om vilka arbetssätt som lärare kan 

använda sig av i undervisningen som både fungerar och stimulerar elevernas muntliga 

kommunikativa språkutveckling.  

 

4.7. Dubois och kommunikationssituationer i klassrummet 
Dubois (2017) arbete Favoriser l’expression orale en classe de Français Langue 

Étrangère: des modalités aux activités handlar om kommunikationssituationer i 

klassrummet. Hon poängterar vikten av lärarens medvetenhet kring planering av vilka 

uppgifter och aktiviteter som utformas så att dessa uppmuntrar till muntlig 

kommunikation på målspråket i klassrummet. Klassrummet är enligt Dubois, en utmärkt 

plats för social interaktion precis som i en vanlig social miljö utanför klassrummet. Den 

stora utmaningen läraren har i sitt arbetssätt är att skapa effektiva metoder i muntlig 

kommunikation som främjar interaktionen mellan eleverna och samtidigt bidrar till att 

eleverna utvecklar en självständighet i muntlig kommunikation. Dubois menar här att de 

olika aktiviteterna i undervisningen ska stimulera och bidra till att eleverna utvecklar 

muntlig kommunikativ förmåga på målspråket (s.151). Likt Börjesson (2012) nämner 

Dubois några exempel på arbetssätt och strategier som lärarna kan tillämpa i 

undervisningen för att utveckla och öva muntlig färdighet i klassrummet. Ett exempel 

är, att iscensätta rollspel mellan eleverna så att de får tillfället att öva muntlig interaktion 

så att de lär sig att använda språket även utanför klassrummet. Rollspelet ska vara så likt 

en autentisk situation som möjligt, och handlar om att kunna göra sig förstådd och även 

förstå vad andra säger. Exempelvis: resor, att kunna beställa en resa eller vara på resande 
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fot och kunna beskriva vägen för någon eller vart du vill åka. Om yrkeslivet, att beskriva 

något som handlar om olika yrkesroller, eller om en familjeroll. Ett annat exempel på 

arbetssätt är att dela in eleverna i mindre grupper och låta eleverna i varje grupp berätta 

om någon händelse eller intresse som intresserar dem. Oftast uppstår någon form av 

spontan kommunikation mellan eleverna kring det som intresserar dem socialt. 

Dubois nämner några exempel på strategier som tillämpas i samband med dessa 

arbetssätt, bland annat: eleverna får i uppgift att svara på frågor som läraren ställer till 

eleverna, läraren uppmanar eleverna att svara på ett spontant och naturligt sätt, läraren 

vägleder eleverna till svaren på frågorna och läraren förklarar frågorna och eleverna i sin 

tur förklarar för de andra i gruppen (s.151). Dubois poängterar att det är viktigt att läraren 

planerar aktiviteterna och formuleringen av instruktionerna efter vilka färdigheter som 

eleverna ska öva på. Vidare menar Dubois, att läraren behöver vara särskilt tydlig när 

det gäller syftet med uppgiften och att identifiera vilka nya färdigheter som eleverna ska 

förvärva vid tillfället för övningen (s.152). Dubois ger förslag på ett frågeformulär som 

läraren kan använda sig av vid utformningen av sina muntliga övningar i klassrummet. 

Frågeformuläret ska vara ett stöd vid utformningen av muntliga aktiviteter i 

undervisningen vilket bidrar till att eleverna producerar därefter vad som förväntas av 

dem enligt kunskapskraven. Exempel på frågor som Dubois nämner, på vad läraren ska 

tänka på vid utformningen av muntliga övningar är bland annat: vad krävs för uppgiften 

och vad är syftet med den? Vilken typ av språkaktivitet implementeras i uppgiften: 

kontinuerlig muntlig produktion eller interaktion? Vilket område hör uppgiften till: 

personlig, offentlig eller professionell? Är det en individuell produktion, i par eller i 

grupper? Passar uppgiften i ett sammanhang, exempelvis: är den påhittad eller 

verklighetsförankrad? 

Det är viktigt att ange syftet kring vad eleverna ska tala om, det vill säga att det 

inte enbart till för att få någon att prata utan interaktionen ska innehålla ett meningsfullt 

utbyte av information och på så sätt likna det verkliga kommunicerandet. Dessa 

frågeställningar är tänkta enligt Dubois, att vara ett stöd för att förbereda varierade 

relevanta metoder genom att försöka skapa autentiska (verkliga) situationer som 

fokuserar på muntlig kommunikation inom olika områden exempelvis: privata, 

offentliga och professionella. Dubois ger några exempel på sådana muntliga autentiska 

övningar bland annat: diskussion, intervju, presentation, debatt, begäran om information, 

möte, yttrande, tal, telefonsamtal, förklaringar. För att dessa övningar ska vara möjliga 

att genomföra behöver läraren oftast dela in eleverna i par eller i mindre grupper för att 

skapa en meningsfull interaktion mellan eleverna. I följande avsnitt beskriver Storch 

(2013) betydelsen av att läraren tillämpar arbetssättet genom att man delar in eleverna i 

par och i mindre grupper inför övningar i muntlig kommunikation på målspråket. 

 

4.8. Storch om par och grupparbeten som arbetssätt i undervisningen 
Tidigare forskning har visat att grupp- och temaarbeten är de arbetssätt som främjar 

elevernas muntliga kommunikation i språkundervisningen. Bland annat i sin studie 

Comparing Pair and Small Group Interactions on Oral Tasks fann Storch (2013) att de 

elever som fick tillfället att arbeta med ordkunskap i par var mer effektiva och genererade 

mer språkproduktion, än de som arbetade i mindre grupper. De som arbetade i par visade 

sig generera ett högre utbyte av ord än de som arbetade i mindre grupper. Enligt Storch 

finns det få studier som påvisar huruvida det är bäst att lärare låter eleverna arbeta i 

mindre grupper eller i par. I sin studie som han genomförde på en skola i Indonesien 

arbetade eleverna med engelska språket som främmande språk och han jämförde 

elevernas muntliga interaktion när de arbetade i mindre grupper och därefter i par. Storch 

studie visar på att det är fördelaktigt om lärarna använder grupparbeten som arbetssätt 
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genom att främst dela in eleverna i par för att på så sätt öka språkproduktionen mellan 

eleverna. 

Storch menar att fördelen med små gruppaktiviteter är att eleverna får 

möjligheten att öva mer på målspråket tillsammans med sina kamrater, och det liknas 

mer vid en social aktivitet, än om eleverna befinner sig i det lärarledda klassrummet, där 

läraren kontrollerar vad som ska sägas i de flesta samtalen. Storch påpekar också att 

eleverna känner sig mindre ångestladdade att arbeta i små grupper med olika aktiviteter 

där en mindre skara elever talar med varandra, än om de skulle arbeta i större grupper 

eller i helkass (s.362). 

Ur detta perspektiv uppfattas språkinlärning som en socialt sammansatt process 

mellan läraren och eleven, där läraren hjälper eleven att göra det möjligt att fungera 

självständigt genom att anpassa arbetssättet efter elevernas kapacitet och behov. Storch 

nämner även i sin studie att sådan hjälp ges vanligtvis av läraren i klassrummet och att 

tidigare forskning visar att sådant stöd kan även ges av kamrater när eleverna arbetar i 

små grupper (Donato, 1994) eller parvis (Ohta, 1995; Storch, 2002) (s.362). Efter att ha 

tagit del av Storchs studie visar den resultatet, att när eleverna får arbeta i par och i 

mindre grupper kommunicerar eleverna mer med varandra än när de arbetar individuellt 

med en uppgift. Därför bör lärare organisera sitt arbetssätt och tillämpa strategier i 

undervisningen på det sätt som gör att eleverna får arbeta i par och i mindre grupper med 

uppgifter som främjar och utvecklar elevernas muntliga kommunikativa förmåga på 

målspråket. 

 

4.9. Vad är kontentan av dessa teorier? 
De ovan nämnda teorier visar på att lärarna inte bara använder sig av enbart en utan flera 

olika strategier och arbetssätt i undervisningen, dels för att få variation i undervisningen 

och dels för att spegla elevernas sociala vardag och intressen utanför skolan. Teorierna 

förespråkar att lärarna ska organisera elevaktiva arbetssätt som uppmuntrar eleverna att 

engagerade aktivt i sitt lärande. 

Några exempel på teorier kring strategier som den teoretiska bakgrunden tar upp 

som lärare använder sig av för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga 

i moderna språk är följande: att läraren ställer frågor muntligt till eleverna och som de 

får i uppgift att svara på, läraren formulerar frågeformulär till eleverna som de 

uppmuntras svara muntlig på, läraren samordnar diskussioner i klassrummet, eleverna 

får intervjua varandra och förbereda presentationer av olika slag, improvisera 

telefonsamtal. Slutligen, eleverna får i uppgift att förklara olika kända teman för 

varandra. Den teoretiska bakgrunden nämner även några exempel på teorier kring 

arbetssätt som lärare använder sig av i undervisningen, är bland annat följande: läraren 

kan använda sig av öppna och autentiska frågor för att få eleverna att bli engagerade i 

samtalet, läraren kan dela in eleverna i par och grupparbeten, eller ordna så att eleverna 

får arbeta i mindre grupper. Slutligen kan läraren dela in eleverna i små grupper så att de 

får arbeta med rollspel. Med kännedom om de ovan nämnda teorier ska jag nu genom 

min undersökning konstatera att språklärare kan använda sig av dessa för att utveckla 

sitt arbetssätt och sina strategier för den muntliga språkfärdigheten i moderna språk. Här 

med kommer jag att presentera hur de sex till antalet intervjuade lärare i denna 

undersökning använder sig av dessa teorier i sin undervisning. Vidare kommer jag att 

koppla den teoretiska bakgrunden i diskussionsdelen i kapitel 7 tillsammans med 

resultatet i kapitel 6. Här nedan presenterar jag undersökningens metod och material för 

att beskriva hur jag har gått tillväga vid insamlandet av det empiriska materialet för 

denna studie. 
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5. Metod och material 
Detta kapitel är indelat i fem avsnitt där jag bland annat i avsnitt 5.1. valt att beskriva 

den intervjumetod som använts för att samla in det empiriska materialet och hur jag har 

gått tillväga i intervjusituationen. Undersökningen utfördes på sammanlagt tre skolor där 

sex lärare intervjuades under loppet av en vecka, två lärare i franska, två i spanska och 

två i tyska. Avsnitt 5.2. belyser de avgränsningar som gjorts i studien med motivering 

till varför jag har gått tillväga på ett visst sätt och därefter diskuterar avsnitt 5.3. 

genomförandet och urval. Sedan tar avsnitt 5.4. upp validiteten och reliabiliteten och sist, 

avsnitt 5.5. presenterar vilka etiska avvägningar som jag har tagit hänsyn till i 

undersökningen. Med denna uppsats hoppas jag kunna förmedla ytterligare några 

synpunkter för vilka strategier och arbetssätt som lärare i moderna språk kan använda 

sig av i sin undervisning för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga 

och hur lärarna motiverar sina val. 

 

5.1. Kvalitativ semistrukturerad intervjumetod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ semistrukturerad intervjumetod i min 

undersökning, för insamling av data. Det innebär att jag har valt att använda mig av en 

färdig lista på frågor som ska besvaras och vilka ämnen som ska behandlas. Denna metod 

ger möjlighet att ställa frågorna i en ostrukturerad ordningsföljd och som därmed inte är 

beroende av i vilken ordning frågorna ställs. Jag valde intervjuer framför enkäter 

eftersom det fanns tid och möjlighet att få tag på lärare som var villiga att ställa upp på 

intervju och anser därför att denna metod är lämplig för min undersökning. Med hjälp 

av intervjumetoden kan informanten dessutom utveckla sina idéer och svara mer fritt, 

spontant och utförligt kring de ämnen som frågorna berör till skillnad från 

enkätundersökning. På så sätt är svaren öppna och betoningen ligger på att informanterna 

kan utveckla sina synpunkter muntligt, i form av ett samtal (Denscombe, 2017, s. 269). 

Materialet kommer att bestå av en sammanställning av anteckningar från det 

samlade materialet från intervjuerna. Eftersom denna studie avser att beskriva lärares 

olika strategier och olika arbetssätt som de använder sig av i språkundervisningen för att 

utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga så anser jag denna intervjumetod 

lämpligast för att få fram den information som jag behöver för att uppnå studiens syfte. 

Anledningen till att jag har valt intervjuer med öppna frågor är att jag vill försöka ta reda 

på hur lärarna tänker och resonerar kring strategier och olika arbetssätt för att på så sätt 

få en mer fördjupad förståelse av deras svar under intervjun. Enligt forskningen så är den 

mest användbara metoden för att samla in forskningsmaterial, att ställa frågor eller att 

samtala med människor (Esaiasson, P. Gilljam, M. Oskcarsson, H. Towns, A. 

Wängnerud, L., 2017, s.235). Sist i dokumentet finns en bilaga med intervjufrågorna. 

 

5.2. Avgränsningar 
När man diskuterar språkundervisning vare sig det gäller språkdidaktisk forskning, 

lärarutbildning eller läroplanen framhåller man språkets dialogiska och interaktiva 

aspekter, eftersom den kommunikativa förmågan är en stor del av språkutvecklingen och 

sträcker sig genom hela kursplanen i moderna språken franska, tyska och spanska. Det 

finns en mängd olika strategier och arbetssätt som lärare kan tillämpa i 

språkundervisningen som har att göra med att kunna höra, läsa, tala och skriva. I denna 

studie har jag valt att belysa de strategier och arbetssätt som lärare använder sig av i 

undervisningen med fokus på den muntliga kommunikativa förmågan. Därför har jag 

valt att inte beakta lärares strategier och arbetssätt som rör förmågorna läsande, 

skrivande och lyssnade då denna studie fokuserar på talet och muntlig interaktion. 

Därmed är det inte uteslutet att jag vid något tillfälle nämner dessa förmågor i samband 
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med muntliga övningar då de är en del i den kommunikativa språkutvecklingen. Jag 

kommer enbart referera till lyssnade, skrivande och läsande i form av ett slags 

hjälpmedel för de arbetssätt som läraren använder sig av för att öva den muntliga 

kommunikativa förmågan i klassrummet. 

 

5.3. Urval och genomförande 
Jag har valt att intervjua sex stycken verksamma lärare i moderna språken: två 

franskdolärare, två tyskalärare och två spanskalärare. Samtliga lärare är legitimerade 

språklärare och arbetar på mellanstadiet, högstadiet eller på gymnasiet. Dessa lärare har 

flera års erfarenhet av att undervisa i moderna språk. Urvalet att intervjua sex verksamma 

lärare motiveras med att mängden data blir hanterbar och genererar tillräckligt med 

empiriskt material att samla in och som ska bearbetas. Dessutom ska urvalet av 

informanternas olika bakgrund, erfarenheter och behörigheter inom moderna språk bidra 

till ett bredare perspektiv på lärares arbetssätt och strategier. Frågan huruvida om antalet 

informanter är tillräckligt stort för att uppnå ett tillräckligt intressant resultat för denna 

studie är motiveras svaret med att denna studie ska endast ge exempel på hur dessa sex 

lärare tänker kring strategier och arbetssätt och varför de gör som de gör. 

Det bör även göras känt att informanterna valdes ut till studiens fördel med 

inriktning inom just moderna språk med anledning av att jag kände till dem sedan 

tidigare, även de skolor som de är verksamma på. Eftersom tiden för denna studie var 

begränsad från början anser jag att metoden att söka efter dessa informanter var mest 

effektiv och sparade tid för insamlandet av materialet och bearbetning av studiens 

resultat och analys. Intervjuerna har inte spelats in eftersom jag bedömde att det skulle 

vara alltför tidskrävande att transkribera allt det insamlade materialet och valde därför 

bort den möjligheten på grund av tidsbrist och ineffektivitet. Eftersom jag inte har tänkt 

använda mig av någon teknisk utrustning vid intervjutillfället eller delge några 

personliga uppgifter angående de intervjuades namn eller arbetsplatser, har jag därför 

inte anmält detta till Datainspektionen för behandling av personuppgifter enligt 

personuppgiftslagen. 

Informanterna kontaktades var och en av mig personligen direkt, på plats, på 

skolan via receptionen som i sin tur förklarade var läraren i fråga befann sig på skolan 

samma dag. När jag letat rätt på läraren i fråga bestämde vi därefter en tid för att träffas 

inför genomförandet av intervjun. I samband med besöket på skolan, delgav jag 

informanten muntligt information angående syftet med studien och att deltagandet 

kommer vara anonymt och frivilligt. De informerades även om hur studien kommer att 

presenteras och behandlas i samråd med Högskolan Dalarna. Valet att delta i studien 

gjordes därför i samråd med informanten och fick således ett godkännande att delta i 

intervjun direkt på plats. Alla intervjuer genomfördes separat i ett enskilt rum. Under 

frågeintervjuns gång ställde jag frågorna i strukturerad ordning och lärarna svarade 

utförligt på var och en av frågorna (Esaiasson, P. Gilljam, M. Oskcarsson, H. Towns, A. 

Wängnerud, L., 2017, s.237). Jag koncentrerade mig enbart på informanternas svar 

medan jag skrev svaren i min dator, vartefter informanterna intervjuades en och en. För 

att vara säker på att jag uppfattat svaret på frågan som informanten gav i samband med 

intervjun, läste jag upp det som jag skrivit och informanten fick läsa det som skrivits. 

För att undvika subjektiva bedömningar av svaren ställde jag sedan en kontrollfråga för 

att se om det stämde med det som sagts och skrivits ner under intervjun. Exempel på 

kontrollfråga kan vara: menar du så här? har jag förstått rätt om det som står skrivet här? 

Slutligen kan tilläggas att dessa sex informanter var villiga att delta i denna studie på 

grund av deras genuina intresse och engagemang och viljan att dela med sig av sina 

erfarenheter. Valet av informanter är därför icke slumpmässigt då dessa noga valts ut 
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med hjälp av tidigare vetskap om deras bakgrund, att de är verksamma lärare inom 

moderna språk Urvalet kan därför inte sägas vara representativt för den större 

populationen (Esaiasson, P. Gilljam, M. Oskcarsson, H. Towns, A. Wängnerud, L., 

2017, s.171). 

 

5.4. Validiteten och reliabiliteten 
Med hänsyn till studiens begränsade omfattning är det vanskligt att uttala sig om några 

generella slutsatser för studiens resultat eftersom studien bygger på enstaka språklärares 

erfarenheter ur vilka det insamlade intervjumaterialet är hämtat. Vad som är svårt att 

uttala sig om är undersökningens reliabilitet eftersom det vid insamlandet av det 

empiriska materialet (här: intervjumaterialet) inte går att förutsäga om det innehåller 

slarvfel eller subjektiva bedömningar som kan komma att påverka resultatet och därmed 

slutsatsen för denna studie. Jag kommer att vara så noggrann som möjligt vid 

insamlandet av det empiriska materialet för att garantera att reliabiliteten ska blir god 

(Esaiasson, P. Gilljam, M. Oskcarsson, H. Towns, A. Wängnerud, L., 2017, s. 64). 

Genom att relatera dessa resultat till tidigare forskning som redovisas i början av studien 

är det ändå möjligt att dra en del slutsatser angående lärares strategier och arbetssätt i 

undervisningen för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga och jag 

bedömer därför att validiteten för denna studie är god (Esaiasson, P. Gilljam, M. 

Oskcarsson, H. Towns, A. Wängnerud, L., 2017, s.58).  

 

5.5. Etiska överväganden 
När det gäller forskningsetiska principer kan Vetenskapsrådets rekommendationer 

angående individskyddskravet delas in fyra huvudkrav: det första kravet är 

informationskravet, som innebär att forskaren är skyldig att informera de berörda 

informanterna vilken del de har i undersökningen, som i det här fallet är de sex 

intervjuade lärarna A-F. Det andra kravet är: samtyckeskravet, som innebär att informera 

informanterna om att deras deltagande är frivilligt, att få de berördas samtycke till att få 

genomföra intervjuerna och att deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan i 

undersökningen. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas 

uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att de är skyddade från obehöriga att få tag på 

dessa. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifter om 

enskilda personer och det insamlade materialet får enbart användas för 

forskningsändamål, och varken lånas ut eller användas för kommersiellt bruk. Innan jag 

påbörjade intervjun med lärarna så lät jag min handledare granska intervjufrågorna för 

eventuell korrigering av innehållet och frågeställningarna. Därefter följde jag 

informationskravet och samtyckeskravet genom att informera informanterna direkt på 

plats innan intervjun började. Sedan följde jag konfidentialitets- och nyttjandekravet som 

innebär att deltagarnas uppgifter inte går att identifiera utifrån texten, det vill säga 

informanterna förblir anonyma och att intervjuerna inte har spelats in eller transkriberats. 

Det insamlade materialet kommer heller inte att användas för kommersiellt syfte. För att 

behålla anonymiteten hos informanterna, har jag valt att kalla lärarna, i form av 

bokstäver samt vilket språk som varje lärare undervisar i exempelvis: Lärare A franska, 

Lärare B spanska, Lärare C tyska, Lärare D spanska, Lärare E tyska och slutligen 

Lärare F franska. Allt empiriskt material som har samlats in och sammanställts har 

namngetts på detta sätt i datorn. 

 

6. Resultat 
Detta kapitel är indelat i fyra avsnitt som redogör för informanternas bakgrund och likaså 

studiens resultat. Först och främst, i avsnitt 6.1. presenteras lärarna i bokstavsordning A-
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F, i en sammanhållen textdel. Bland annat information om vilket språk de arbetar med 

och deras koppling till språket. Därefter följer undersökningens resultat indelade i tre 

avsnitt. Dessa tre avsnitt består av undersökningens tre frågeställningar som tidigare 

nämnts i denna studie. Utifrån dessa frågeställningar har jag valt att dela in resultaten 

från intervjuerna i tre teman som var och en börjar med en kort beskrivning och som 

besvaras i följande tre resultatavsnitt: 6.2. Vilken typ av övning och aktiviteter som 

används i klassrummet för att träna muntlig kommunikativ förmåga och varför de väljer 

just dessa? 6.3. På vilket sätt arbetar lärarna för att uppmuntra eleverna att samtala och 

interagera med varandra på målspråket? 6.4. Hur kan man som lärare skapa situationer 

och uppgifter som motverkar talängslan och uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på 

målspråket?  

Därefter följer ytterligare två kapitel, bland annat kapitel 7 med diskussionsdelen 

som kopplar resultatet med teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Sist kommer 

kapitel 8 som ger förslag på vidare studier och forskning. Tanken med uppsatsen är inte 

att försöka jämföra dessa sex lärares erfarenheter med varandra utan mer belysa om 

lärares strategier och arbetssätt med anknytning till språk undervisningen i moderna 

språk. Här nedan följer en presentation av lärarna i den ordning som intervjuerna 

genomfördes. Lärarna benämns här med bokstäverna A-F. 

6.1. Presentation av lärarna A-F 
Lärare A arbetar som språklärare på en gymnasieskola, i både franska och engelska, i åk 

1-2. Lärare A har endast arbetat med engelskundervisning tidigare och noterade att 

undervisa i franska språket var relativt nytt och var därför lite tveksam till att redovisa 

sina strategier och arbetssätt. 

Lärare B arbetar som språklärare i spanska både på en högstadieskola, i åk 6-9 

och på en gymnasieskola. Läraren framhåller att det råder brist på språklärare i länet och 

därför täcker upp bristen på utbildad personal på två olika skolor samtidigt. Denna lärare 

är född och uppvuxen i ett spansktalande land och talar modersmålet spanska. 

Lärare C arbetar som språklärare i tyska och engelska på en högstadieskola, i åk 

6-9. Läraren har ofta hand om olika lärarstudenter och har dessutom bott i Tyskland i 

unga år. Läraren framhåller att det är viktigt att kunna tala flytande tyska så att 

undervisningen blir meningsfull för eleverna ur det muntliga kommunikativa 

perspektivet, därför bär det av till Tyskland minst en gång per år för att inte tappa den 

muntliga kommunikativa förmågan i tyska. Läraren framhåller att det därför är en fördel 

med dessa resor dels för att eleverna får uppdaterad information från läraren direkt från 

Tyskland i anslutning till en kulturell händelse eller ett annat inslag av nyheter som 

läraren tar med sig tillbaka in i klassrummet för att dela med sig till eleverna. 

Lärare D arbetar som språklärare i spanska och engelska på en mellanstadieskola, 

i åk 6. Denna lärare har bott i ett annat spansktalande land under många år och har därför 

utöver teoretiska kunskaper även reell kunskap. Denna lärare framhåller hur viktigt det 

är att tala på målspråket i klassrummet och att eleverna tillåts att både uttala fel och även 

få göra grammatiska fel utan att eleverna känner sig misslyckade i sin språkutveckling. 

På så sätt gynnas alla elever och de motiveras till att vilja utveckla språket mer och syftar 

till sin egen språkutveckling i det spanska språket från åren utomlands. 

Lärare E arbetar som språklärare i tyska på en högstadieskola i åk 6-9. Denna 

lärare har arbetat på olika högstadieskolor tidigare och talar ytterligare ett språk från ett 

annat hemland. Läraren berättar att fördelen med att kunna ytterligare ett språk är att det 

går att jämföra de olika språken med varandra och visa eleverna hur språken hänger ihop. 

Det är ett stöd i undervisningen särskilt när det gäller att använda sig av olika strategier 
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för den muntliga kommunikationen eftersom det finns personlig erfarenhet bakom dessa 

strategier. 

Lärare F arbetar som språklärare i franska och engelska på en högstadieskola. 

Denna lärare har tidigare arbetat på en gymnasieskola men sökte en tjänst tillfälligt på 

en högstadieskola och blev sedan kvar på en och samma skola. Då och då bär det av till 

Frankrike enbart för att hålla språket vid liv och öva den muntliga kommunikativa 

förmågan på franska. 

 

6.2. Vilken typ av övningar och aktiviteter används i klassrummet för att 
träna muntlig kommunikativ förmåga och varför väljer de just dessa? 
Under det första temat redogör jag för resultatet på intervjufrågorna 3-6, som handlar om 

vilka aktiviteter och övningar som lärarna använder i klassrummet för att träna muntlig 

kommunikativ förmåga. 

 

6.2.1. I vilka situationer talar eleverna på målspråket i klassrummet? 
Lärare A talar oftast på franska under lektionerna vilket även uppmuntrar eleverna att 

göra samma sak. Eleverna får då diskussionsuppgifter som de ska arbeta med i mindre 

grupper vilket gör att de måste således prata på målspråket franska för att kunna lösa 

uppgiften. Till skillnad från lärare A brukar lärare B använda sig av färdiga meningar 

som stöd i talet. Efter en kort genomgång av dessa meningar, ska eleverna kunna använda 

sig av dessa i samtal med varandra på lektionen. Exempel på en sådan mening är: ”var 

finns det en penna”, jag behöver hjälp”, “kan du ge mig “. Däremot förklarar lärare C en 

hörförståelseuppgift på svenska för sina elever medan de i stället får svara på frågor på 

målspråket. Eleverna talar även på målspråket i samband med att de får en uppgift 

kombinerad med en diskussionsuppgift för sedan intervjua varandra. Grammatiken 

däremot, undervisas på svenska och likaså svårare uppgifter översätts till svenska 

beroende på vilken årskurs det gäller. Eleverna i åk 9 har vanligtvis hunnit längre i sin 

språkutveckling och är då lite bättre på grammatik än åk 6, och kan både ställa frågor 

och svara på tyska. Det är därför mer lämpligt att undervisa på tyska med åk 9, när det 

gäller grammatik och andra mindre uppgifter, enligt lärare C. Däremot framhåller både 

lärare D och E att deras elever får möjlighet att öva muntlig produktion med hjälp av 

olika dialoger, hälsningsfraser och i samband med intervjuer och fokuserar mer på talet 

och inte så mycket på grammatiken.  

Både lärare D och E, menar att eleverna talar oftast när de får i uppgift att beskriva saker 

som de gjort under helgen, sina hobbys, eller vad de ska göra på sina lov. Slutligen 

framhåller lärare F att eleverna talar på målspråket när de får en text och de ska försöka 

samtala om texten och svara på frågor med hjälp av korta fraser, meningar eller enstaka 

ord. Eleverna talar även när de får spela spel och samtidigt öva på korta fraser när man 

uttrycker glädje och förlust i spel så som exempelvis vid vinst kan eleven uttrycka denna 

fras ”je gagne” (sv:jag vinner) för att uttrycka glädje och vid förlust kan man säga 

”dommage”, (sv: synd) och för att fråga om ett kort kan man fråga ”où est la carte ?”, 

(sv: var är kortet?). Eftersom eleverna har haft dessa fraser i läxa blir det ofta samtal på 

målspråket, vilket gör att eleverna känner sig trygga och vågar samtala med hjälp av 

dessa korta fraser som stöd i samtalet. 

Enligt lärare F så beror det på att dessa fraser styr samtalet och ger till en början 

ett visst stöd och trygghet när eleverna ska samtala med varandra på målspråket. Det 

finns även färdiga och lite svårare dialoger att öva på, för de elever som har kommit lite 

längre i sin språkutveckling. Nackdelen med dessa färdiga dialoger är att eleverna får ett 

begränsat meningsutbyte i samtalet och lämnar inget utrymme för egna formuleringar 

eller tankar likt ett naturligt samtal mellan två personer. Men däremot poängterar lärare 
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F, att dessa övningar är både lärorika och nyttiga i början av språkutvecklingen och 

används tills eleverna börjar kunna formulera egna meningar i ett samtal. Många elever 

är rädda för att säga fel eller tänker på grammatisk korrekthet, vilket dessa dialoger ska 

motverka. 

 

6.2.2. Tycker lärarna att det är viktigt att eleverna talar mycket på målspråket i 
klassrummet? 
Samtliga lärare tycker att det är viktigt att eleverna får tala så mycket som möjligt på 

målspråket under lektionstid eftersom de flesta av dem annars inte har någon möjlighet 

att prata franska utanför klassrummet. Lärare B tycker utmaningen är att få eleverna att 

våga tala på målspråket och att våga använda språket utanför klassrummet, i 

verkligheten. Vidare poängterar lärare B att om man får i gång eleverna att både vilja 

och våga tala på målspråket, så får de i alla fall testa hur det är att tala på ett främmande 

språk. Lärare D påpekar att det finns stora skillnader mellan elevernas möjligheter att få 

öva målspråket utanför klassrummet. Bland annat finns det elever som kan öva språket 

tillsammans med sina spansktalande släktingar. Det finns emellertid elever som inte alls 

har den möjligheten att öva språket utanför klassrummet och därför är det viktigt att öva 

på att tala på målspråket så mycket som möjligt i klassrummet, menar lärare D. 

En annan viktig anledning att tala på målspråket i klassrummet är att det ger 

tillfälle för eleverna att öva uttal. För att andra ska kunna förstå måste eleverna kunna 

uttala rätt så att andra kan förstå vad det är man talar om på målspråket. Samtidigt, den 

som aldrig säger något vet heller inte hur det ska uttalas på målspråket, vilket gör det 

ännu viktigare att eleverna tvingas öva uttal på målspråket i klassrummet, enligt lärare 

E. Vidare framhåller lärare E att det är viktigt att låta eleverna öva uttal under 

språklektionerna för att de ska få bekanta sig med det språkliga ljudet som kommer ut i 

talet och hör sig själva hur det låter när de uttalar på målspråket. Annars, hur ska eleverna 

veta hur språket uttalas om de inte får tillfällen att öva i klassrummet, förklarar lärare E. 

Avslutningsvis framhåller samtliga lärare vikten av att uppmuntra och motivera eleverna 

att kommunicera på målspråket i klassrummet genom olika autentiska övningar som 

speglar den verklighet som eleverna faktiskt möter ute i samhället, för att de sedan ska 

kunna använda sig av dessa i en verklig situation utanför klassrummet. På så sätt förstår 

eleverna syftet med att tala så mycket som möjligt i klassrummet på lektionen i moderna 

språk. 

 

6.2.3. Hur får du i gång eleverna att prata på målspråket på lektionen? 
För att få eleverna att prata på målspråket menar lärare A att man helst ska undvika att 

ge eleverna en individuell uppgift till att börja med. I stället kan man ge en 

diskussionsuppgift till varje elevgrupp. På så sätt menar lärare A, att eleverna kan känna 

sig lite mer bekväma med situationen när de ska öva muntligt tillsammans i grupp än 

enskilt. Anledningen är den, menar lärare A, att det brukar vara lättare att få igång 

eleverna att tala på målspråket genom att dela in dem i par eller i några mindre grupper 

för att arbeta med diskussionsuppgifter som t ex handlar om att uttrycka sin egen åsikt. 

På så sätt behöver inte eleverna tala framför alla andra i klassen. Lärare A hävdar, att när 

eleverna arbetar i mindre grupper stöttar de varandra i sin muntliga kommunikation 

genom att de oftast i gruppen, uppmuntrar varandra till att börja tala på målspråket, till 

skillnad från när eleverna får en individuell uppgift som de ska öva muntligt enskilt i 

form av fasta monologer. Allt för många av dessa individuella uppgifter kan resultera i 

att eleven blir osäker på grund av otillräckliga språkkunskaper, vilket gör det svårare att 

arbeta självständigt med den sortens uppgift. 



 

24 

 

Redan i åk 6 använder lärare B färdiga meningar i lekar, när eleverna spelar spel 

med varandra på spanska. Dessutom pratar lärare B både på spanska och svenska med 

eleverna på lektionen för att försäkra sig om att de förstår vad orden och meningarna 

betyder på spanska. Ett annat sätt att få eleverna att prata på målspråket framgår av lärare 

C genom att man från början skapar rutiner tillsammans med eleverna. Exempelvis när 

eleverna kommer till lektionen, det första lärare C gör är att hälsa på eleverna och fråga 

om hur vädret är ute eller vad de gjorde i går, då får man möjlighet att använda perfekt, 

menar lärare C. Liksom lärare A låter lärare D, eleverna kommunicera muntligt i mindre 

grupper vilket skapar trygghet hos eleverna som då inte är lika blyga för att prata på 

målspråket med varandra. 

En annan strategi som lärare D använder är att ge eleverna ett känt tema som de 

ska förbereda att tala om inför nästa lektion och då kommer eleverna väl förberedda till 

lektionen. Ett annat sätt som lärare E framhåller, är att ställa frågor på målspråket så att 

eleverna måste svara på målspråket. Vidare förklarar lärare E att om eleverna tycker det 

är svårt att prata på målspråket får de olika alternativ och valmöjligheter, i form av 

meningar som de har att välja mellan för att det ska underlätta att svara på målspråket. 

Sist menar lärare F att det går bäst att få eleverna att tala när de får sitta i par och läsa 

texter, dialoger och svara på frågor. Då är de mindre timida för varandra när de får sitta 

i mindre grupper och tala. 

 

6.2.4. Vilka övningar och aktiviteter använder du när du ska lära ut muntlig 
språkfärdighet på målspråket? 
Till att börja med förklarar och beskriver lärare A alla nya ord på franska så långt det 

går. Vidare uppmuntras eleverna att prata om sig själva eller om något som de känner 

igen. Det här sättet öppnar upp en diskussion kring ett gemensamt tema och eleverna ges 

tillfälle att uttrycka sin åsikt kring ämnet. Samtidigt ska eleverna formulera enklare 

frågor till varandra som de även ska svara på. Eleverna får även öva på grammatik genom 

att de får tillgång till en halv mening som de ska komplettera med de ord som saknas i 

meningen, exempelvis ett pronomen eller ett verb. Ytterligare kan eleverna få några 

färdiga dialoger som stöd när de ska samtala på målspråket för att få ett stöd i fall de inte 

skulle komma på vad de ska säga. Dessa färdiga dialoger hjälper till att hålla igång 

samtalet på målspråket. 

Ett annat exempel på en övning enligt lärare B, är att låta eleverna gå runt i klassrummet 

och fråga varandra exempelvis om olika djur för att öva på att uttala deras favoritdjur på 

spanska. Övningen går ut på att eleverna ska försöka uttrycka sig så mycket som möjligt 

genom att gå runt i klassrummet med bilder på olika djur som de visar för varandra. De 

elever som känner sig mer säkra kan lämna pappret på sin plats och ska försöka uttrycka 

sig muntligt så mycket det går, om vilket djur som de föredrar att prata om. En annan 

övning går ut på att eleverna ska intervjua varandra genom att först lära sig olika 

meningar utantill och sedan använda dessa i intervjusituationen. Den här övningen är 

lärorik därför att eleverna lär sig meningar utantill, dels vad de betyder och dels lätta att 

komma ihåg, och kan dessutom användas i verkliga livet utanför klassrummet. 

I en tredje övning får eleverna spela spel, som går ut på att de får öva olika 

dialoger genom att först skriva ner dem för att sedan använda dessa för att samtala med 

varandra på målspråket. Lärare B ser alltid till att eleverna får läsa texter högt för 

varandra, för att öva på uttal och flyt på målspråket, tillsammans med en kompis. 

Övningen går ut på att det ska höras mycket prat i klassrummet, därför att det blir då 

mindre pinsamt för eleverna när alla pratar högt med varandra. Målet med den här 

övningen är enligt lärare B, att alla elever ska få prata på lektionen och höra alla andra 

tala på målspråket samtidigt, likt i en naturlig situation utanför klassrummet. Ett annat 
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förslag på hur man kan lära ut muntlig språkfärdighet enligt lärare C, är att organisera 

ett grupparbete kring en film som eleverna får titta på och sedan svara på frågor om 

filmen. Eller svara muntligt på frågor kopplat till en hörövning. Eleverna får skapa sina 

egna intervjufrågor som de ska intervjua varandra med. Också här alternativt låta 

eleverna arbeta i mindre grupper. Ytterligare ett sätt är att använda språkkort med frågor 

som eleverna turas om svara på. Dessa övningar är lärorika och är ett bra sätt att öva 

muntlig färdighet på eftersom eleverna formulerar svaret direkt i samtalet, till skillnad 

från när eleverna får skriva ner svaret som tar längre tid, enligt lärare C. Liksom lärare 

A låter lärare D eleverna prata om ett tema som eleverna känner igen, och som de ska 

samtala om i mindre grupper, exempelvis om fritiden, djur eller andra intressen. Detta är 

en utmärkt övning som får eleverna att samtala om sina intressen och aktiviteter med 

varandra på målspråket, enligt lärare D. 

Lärare E låter eleverna läsa texter, dialoger och andra uttalsövningar i syfte att 

öva uttal och intonation. På så sätt får eleverna höra sig själva och lära sig uttala nya ord 

och meningar. Därefter får eleverna byta ut vissa delar i dialogen exempelvis, personliga 

pronomen, substantiv eller verb. Denna övning har visat sig vara lärorik eftersom den 

ger utrymme för eleverna att använda sin kreativitet genom att skapa egna meningar. Sist 

men inte minst föreslår lärare F, att eleverna får titta på en bild och sedan beskriva vad 

som finns på bilden vilket ger övning och färdighet i att kunna beskriva något muntligt 

på målspråket, exempelvis objekt, färger, personer. Detta sätt att öva muntlig färdighet 

på, har hjälpt eleverna att komma ihåg hur orden uttalas, hur meningar är uppbyggda och 

även påskyndat elevernas förmåga att hålla igång samtalet. 

 

6.3. På vilket sätt arbetar lärarna för att uppmuntra eleverna att samtala 
och interagera med varandra på målspråket? 
Under det andra temat redogör jag för resultatet på intervjufrågorna 7-8, 12 respektive 

13, som handlar om lärarnas arbetssätt i klassrummet som uppmuntrar eleverna att 

samtala och interagera med varandra på målspråket. 

 

6.3.1. Hur får du dina elever att interagera med varandra på målspråket? 
För att få eleverna att interagera med varandra på målspråket svarar lärare A med att 

eleverna måste kommentera varandra när man pratar så att man bekräftar att man har 

förstått vad den andra eleven säger. Därför är det jätteviktigt att inte bara svara ja eller 

nej på en fråga, för att bekräfta att man förstår vad den andre eleven säger, utan att man 

försöker utveckla varandras svar genom att exempelvis ställa följdfrågor, poängterar 

lärare A. 

Lärare B skapar övningar som går ut på att eleverna använder färdiga meningar 

och dialoger som ska vara ett stöd när eleverna interagerar med varandra på målspråket. 

Eleverna kan välja mellan enklare och avancerade meningar och dialoger. Exempel på 

sådana meningar är, ”har du en penna?”, ”kan du hjälpa mig? och “kan jag låna din 

bok?”. Därefter ska eleverna kunna svara med en kort mening, “jag har tre stycken 

pennor”, “jag kan hjälpa dig” och “ javisst kan du låna min bok, varsågod”. Lärare C 

framhåller att eleverna får i uppgift att leta information om ett känt tema som de ska 

redovisa i grupp. Meningen med uppgiften är att de ska ställa frågor till varandra om 

temat samtidigt som de andra som presenterar temat ska svara på frågorna, menar lärare 

C. 

Ett annat sätt som både lärare D och E använder sig av, är olika kända teman, likt 

autentiska situationer utanför klassrummet, som eleverna får öva på innan de ska 

interagera med varandra. Exempel på ett sådant tema: att tala om en resa man ska göra 

till en känd stad. Det kan handla om vad man bör tänka på om man vill ut och resa och 
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kommunicera med varandra kring resan. Slutligen föreslår lärare F övningar där eleverna 

får en bild som de ska prata om och ställa frågor till varandra om bilden. De får även 

presentera sig för varandra vad de heter, var de bor och om sina fritidsaktiviteter. Likaså 

interagerar eleverna med varandra när de får spela teater och drama, enligt lärare F. 

Samtidigt som eleverna lär sig uttala nya ord så lär sig dessutom eleverna 

sammanfattningsvis interagera med varandra på målspråket i olika situationer och om 

olika kända teman som förekommer utanför klassrummet. 

 

6.3.2. Vilka svårigheter och hinder finns när det gäller elevernas kommunikativa 
förmåga och deras vilja att prata på målspråket? 
De svårigheter och hinder som finns, enligt lärare A är när eleverna ska interagera med 

varandra muntligt, vilket beror oftast på att de är rädda för att säga fel när de pratar på 

målspråket, till skillnad från engelska språket som de är mer bekant med. Kanske beror 

rädslan på att eleverna jämför sina språkkunskaper med engelskan som de redan har läst 

sedan en längre tid och kan därför uppleva att det är svårare att utrycka sig, tänker lärare 

A. Och de flesta har samma modersmål svenska och det är mycket lättare att 

kommunicera med varandra på det språk som de känner sig bekväma med enligt lärare 

A. De hinder som finns är de klasser som inte fått öva muntligt på målspråket tidigare, 

och för dessa elever är det svårare att lära sig kommunicera på spanska. De elever som 

går i åk 8-9 är oftast lite mer känsliga och vågar inte uttrycka sig lika mycket på spanska, 

vilket är ett hinder, medan eleverna i åk 6 är mer barnsliga och har då lättare för att 

uttrycka sig på målspråket. 

Lärare B menar att, som lärare måste man se till att skapa situationer till åk 8 och 

9, avdramatisera det hela med att kommunicera på spanska, medan eleverna i åk 6 blir 

lite lätt uppspelta i samband med att de lär sig ett nytt språk och är mer naturligt inställda 

till att våga prata på spanska enligt lärare B. Oftast hinner jag inte ge alla elever feedback 

på det muntliga när det gäller större grupper, medan i mindre grupper hinner jag med att 

ge dem alla feedback. Enligt lärare C har eleverna svårt för att kommunicera på grund 

av att de oftast inte har tillräckligt stort ordförråd, för att kunna ställa en fråga eller för 

att genomföra en hörövning. För att uppmuntra eleverna i denna situation brukar lärare 

C gå igenom nya ord och frågor innan man börjar lyssna på en hörövning. På så sätt kan 

de känna igen och förstå orden innan de lyssnar, menar lärare C. Eleverna kan vara rädda 

att prata på målspråket, men då kan man säga att det är bara bra att göra fel för då lär 

man sig prata, enligt lärare C. Svårigheterna enligt lärare D och E beror på olika saker, 

särskilt när eleverna själva ska producera muntligt tal, exempelvis att ställa frågor och 

svara på dem kan vara svårt. Det kan bero på deras bakgrund från tidigare skolor att de 

inte fått öva muntlig interaktion tillräckligt, utan mer skriftlig interaktion. Samtliga lärare 

menar att den muntliga prestationen har eleverna svårt för. Lärare F menar att 

svårigheten ligger i gruppsammansättningen, dynamiken i gruppen, och att eleverna inte 

har en självbild av att vara tillräckligt språkligt begåvade. Slutligen framhåller lärare F 

att eleverna behöver vara modiga för att bli någon annan när man pratar ett annat språk, 

och det är en utmaning för läraren att samtidigt få eleverna att inte vara blyga eller rädda 

för att uttrycka sig, eller att använda kroppsspråk, eller att ta hjälp från andra språk för 

att enligt lärare F komma vidare i sin språkutveckling. 

 

6.3.3. På vilket sätt kan du koppla de metoder och strategier som du använder i 
undervisningen i muntlig språkfärdighet till vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet? 
Lärare A förklarar, att de olika språken är kopplade till varandra i hjärnan enligt vad 

vetenskapliga undersökningar har visat. Till exempel, att eleverna kan jämföra båda 



 

27 

 

språken franska och engelska, genom att jämföra ord på engelska med ord på franska för 

att se vad olika ord betyder på målspråket. Lärare A poängterar att det är en strategi att 

just hitta vokabulär. Att man tänker mer kommunikativt att inte haka upp sig så mycket 

på det grammatiska, att man tänker att man först ska få fram sitt budskap. Forskningen 

säger att de som vågar göra fel och vågar prata utvecklar sina språkfärdigheter snabbare 

så att de sedan kan gå tillbaka senare och fixa till det grammatiska i språket. För de som 

däremot måste formulera en grammatiskt korrekt mening tar det längre tid att lära sig 

tala vilket är ett ohållbart sätt att lära sig tala ett nytt språk på och det är då viktigt att 

man som lärare uppmuntrar eleverna att försöka tänka på det. 

Enligt forskning, menar lärare D, lär sig eleverna av varandra genom att vara 

tillsammans med varandra i socialt samspel, så att man pressas att kommunicera på 

målspråket genom att andra pratar samtidigt, i sociala sammanhang, genom uppgifter 

som är kopplade till verkligheten och genom att eleverna får gå och fråga varandra i 

muntliga övningar vad de exempelvis gillar för djur. Ytterligare en strategi, som lärare 

E nämner är att skriva ner det man inte kan, för att förbättra sig muntligt eller googla 

efter ordet. Lärare F deltar i fortbildning såsom Språksprånget från skolverket som är en 

modul för muntlig framställning som kan kopplas till vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

 

6.3.4. Hur tolkar du kursplanens formuleringar angående språkliga strategier för 
muntlig kommunikation och hur anpassar du undervisningen efter det? 
Lärare A tolkar kursplanens formuleringar angående språkliga strategier för muntlig 

kommunikation, att den muntliga kommunikationen är ju ändå det som är det viktigaste 

att kunna inom språk och i andra hand kommer förmågan att uttrycka sig korrekt. Med 

den inställningen är det lättare att gå tillbaka och korrigera eventuella grammatiska fel i 

språket som man gjort tidigare, enligt lärare A. Några av de strategier som lärare A tolkar 

i kursplanen är att när eleverna pratar med varandra kan de hjälpa varandra att 

kommunicera. En annan strategi är att eleverna ska fråga varandra de ord som de inte 

känner igen och försöka förklara ordet på franska i stället för på svenska. En annan 

strategi är att om en elev inte hittar ett ord så kanske någon annan hittar det ordet, genom 

att fråga vad ordet betyder eller vad något heter på målspråket. Ytterligare exempel på 

en strategi är att ställa frågor om de inte förstår varandra, om den ena inte kan formulera 

sig så hjälper de den eleven att få fram den information som behövs. Vidare framhäver 

lärare A att eleverna inte får sämre betyg bara för att man hjälper någon annan elev, utan 

i stället öppnar man upp för samarbete genom att kommunicera med varandra. Det är 

genom att våga be om hjälp av en kompis för att förklara ett ord eller att ställa frågor till 

varandra som man får ett samspel som avspeglar kommunikationen så som den fungerar 

i den riktiga världen. Lärare A ger exempel på sådana situationer där exempelvis 

fransktalande personer kan hjälpa till med att förklara ord om man inte kommer på det 

direkt i talet. Vidare förklarar lärare A att om man säger ett ord på svenska kommer den 

fransktalande personen förmodligen inte förstå förrän man försöker förklara ordet 

tillsammans. 

På liknande sätt kan eleverna samarbeta på ett kommunicerande sätt menar lärare 

A. Lärare B förklarar att man alltid ska arbeta med språkliga strategier i stunden som 

eleverna lär sig språket i undervisningen för att på så sätt befästa språkkunskaperna hos 

eleverna. Exempelvis när eleverna frågar efter ett ord och hur de kan använda det i olika 

strategier, ber lärare B eleverna att själva försöka tänka ut och att hitta svaret själva. 

Enligt lärare D kan vi inte kräva av eleverna ska ha samma förmåga att kunna prata på 

ett främmande språk som de kan på engelska och svenska, eftersom dessa kunskaper 

oftast är högre pga. mer utbud än de moderna språken. 
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Lärare D tycker att steg 4 på gymnasienivån ligger oftast högre än vad elevernas 

prestationer når upp till och stämmer därmed inte med lärarens uppfattning. Lärare E 

framhåller att de elever som känner till verbböjning är också mer språkligt säkra på 

målspråket. Vidare förklarar lärare E att en strategi är att skriva ner det man inte kan, för 

att förbättra sig muntligt eller googla i mobilen efter en mening eller ett ord. Vidare 

menar lärare E, att för att göra sig förstådd behöver eleverna kunna ställa en fråga, för 

om de inte kan ställa frågor på en text eller i samtal så är det tecken på att eleven inte 

förstår. En annan strategi är att eleverna lyssnar på musik, och lyssnar via film när andra 

människor pratar på målspråket, övar på dialoger för att det muntliga ska bli bättre, 

lyssnar på nyheter via utbildningsradion och ser på program på Youtube. 

Men, för att öva språket genom de här strategierna behöver man ha ett ordförråd 

så att man kan göra sig förstådd och göra övningsuppgifterna kopplat till de olika 

programmen på utbildningsradion och Youtube och därför är det viktigt att eleverna 

hittar en strategi för att öva på målspråket. Avslutningsvis menar lärare F att vi pratar 

om att hitta strategier för alla möjliga situationer, så som i muntlig framställning (att 

berätta) och interaktion (att samtala) med hjälp av dialoger, vilket är svårt, eftersom att 

få med både berättandet och att samtala är inte bara egna kunskaper utan även beroende 

av andra i samma aktivitet. 

 

6.4. Hur kan man som lärare skapa situationer och uppgifter som 
motverkar talängslan och uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på 
målspråket? 
Under det tredje och sista temat redogör jag för resultatet på intervjufrågorna 9-11, som 

handlar om hur lärare kan skapa situationer och uppgifter som motverkar talängslan och 

uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på målspråket. 

 

6.4.1. Hur kan man som lärare skapa situationer som motverkar talängslan och 
uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på målspråket? 
Enligt samtliga lärare, kan man skapa situationer där eleverna får jobba i mindre grupper 

exempelvis i par eller tre och tre, med stöttning i form av bilder och stödord, för att sedan 

successivt skapa större grupper så att de blir fler som både lyssnar och pratar på 

målspråket. Lärare B framhåller att det är bra att kunna prata inför helklass men inte 

alltid i moderna språk, eftersom det är så att eleverna inte måste redovisa inför helklass, 

utan föreslår alternativt att de kan redovisa i mindre grupper för att alla ska våga prata 

på målspråket. Likaså får eleverna läsa högt för varandra i par eller i en mindre grupp, 

men aldrig högt inför helklass enligt lärare B. För att eleverna ska lära känna varandra 

byter de platser med varandra vilket gör att eleverna känner sig trygga och inte behöver 

känna sig utpekade av någon, menar lärare B. Ett annat sätt som tidigare nämnts i 

föregående avsnitt är att låta eleverna få öva hemma på ett känt tema inför nästa 

lektionstillfälle för att på så sätt vara mer förberedd inför diskussionsuppgifter och andra 

muntliga övningar som förekommer i klassrummet. 

Lärare B framhåller ytterligare en situation, när eleverna får räcka upp handen 

för att svara, kan man som lärare avdramatisera hela situationen genom att säga till 

eleverna att det är ok att svara fel på målspråket. Därmed tycker samtliga lärare att det 

är viktigt att förklara för eleverna att det är helt okej om man uttrycker sig fel på 

målspråket och påpekar till och med att man som lärare kan göra språkliga misstag, inför 

eleverna och att det ingår i språkutvecklingen. Samtliga lärare poängterar att det är 

viktigt att skapa en tillåtande miljö i klassrummet som innebär att man påvisar för 

eleverna att man får säga och uttala fel på målspråket, för då känner sig eleverna trygga 

med tanken att språket behöver inte alltid vara perfekt. Till sist har samtliga lärare samma 
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uppfattning om att om lärare uppmuntrar eleverna att våga säga fel och vågar prata på 

målspråket, kommer rädslan till slut att försvinna ju mer eleverna får prata i 

klassrummet. För att det ska ske brukar samtliga lärare låta sina elever tala två och två i 

mindre grupper så att alla vågar prata. 

 

6.4.2. Vilken feedback ger du till eleverna när de pratar på målspråket? 
Den feedback som lärare A ger till sina elever uppmuntrar dem att försöka uttrycka och 

säga sina åsikter så att de får fram sitt budskap. Det ena sättet att ge feedback till sina 

elever är exempelvis genom att säga till eleverna när de gjort något bra eller när de 

förmedlat vad de ville säga, vilket är huvudsaken när man kommunicerar på målspråket 

enligt lärare A. Samtidigt understryker lärare A att innan man går in på grammatik ska 

eleverna ges tillräckligt med tid att öva muntlig kommunikation innan man introducerar 

något nytt område. Då kan de lätt bli osäkra och kanske inte vill utrycka sig alls om det 

är något som är nytt eller som de inte känner igen. Lärare A poängterar att låta eleverna 

kommunicera ett litet tag innan man bestämmer sig för att ge feedback på grammatik 

och rätt uttal. Lärare A understryker att innan man går in på grammatiken är det viktigast 

att eleverna kommer i gång att tala och kommunicera på målspråket och att de känner 

sig peppade och redo att vilja göra det. Lärare B ger positiv feedback genom att skina 

upp i hela ansiktet, så att man förstärker det som eleverna har sagt genom att visa ett glatt 

ansiktsuttryck. 

Ett annat sätt är att ge individuell feedback, enligt samtliga lärare genom att 

uppmuntra och framhålla för eleverna vad de har gjort bra och vad de behöver jobba på 

exempelvis, uttal eller grammatik. Lärare D framhåller att det inte är enbart läraren som 

kan ge feedback, utan även låta eleverna ge varandra feedback på sina arbeten. Lärare E 

framhåller att det viktigaste är att eleverna kan göra sig tillräckligt förstådda och att 

kommunikationen går fram. Lärare E ger ett exempel: ifall man skadar sig och behöver 

hjälp omgående så kan man inte fundera över grammatisk struktur, utan det viktigaste är 

att man kan be om hjälp och andra förstår vad som sägs. Avslutningsvis förklarar lärare 

F att oftast vill inte eleverna att lärare ska lyssna när eleverna ska prata på målspråket, 

men försöker ändå smyga och tjuvlyssna lite för att inte störa eleverna när de pratar. Men 

däremot vid en bedömningssituation när eleverna ska beskriva sitt rum, ger lärare F 

feedback direkt efteråt som handlar främst om vad de ska tänka på vid exempelvis 

meningsbyggnad, intonation, uttal, med utgångspunkt från det som står i 

kunskapskraven, om begriplighet och tydlighet i muntlig kommunikation. 

 

6.4.3. Vilka strategier och metoder fungerar och vilka fungerar inte för att 
utveckla elevernas muntliga språkfärdighet i målspråket? 
Lärare A arbetar med att först får eleverna börja uttrycka sig med lättare frågor, till stor 

del är det en repetition på tidigare ord och fraser som de redan haft i läxa och känner 

igen. Både lärare A och D menar att en bra metod som fungerar för att utveckla elevernas 

muntliga språkfärdighet på målspråket är när eleverna får sitta i par eller i små grupper. 

Däremot fungerar det sämre att direkt ställa en fråga på franska inför hela 

gruppen, menar lärare A, eftersom de behöver lite mer tid att tänka igenom hur man 

formulerar meningar och sedan kunna ge ett bra svar. Vidare tycker lärare A att det 

fungerar bättre när eleverna är på grundläggande nivå eftersom de då behöver lite mer 

tid att diskutera i mindre grupper och sedan redogöra för det som de pratat om i grupp. 

Det kan nämligen låsa sig helt och hållet om eleverna måste presentera något på franska 

inför hel grupp och föreslår att låta eleverna arbeta först i minde grupper och sen inför 

hela klassen för att motverka talängslan. 
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De strategier och metoder som fungerar enligt lärare B är när eleverna får känna 

sig trygga att det är ok att säga fel, att de får öva på standardfraser och att prata med en 

kompis i en liten grupp. Vad som inte fungerar är att man som lärare gör eleverna osäkra 

och hackar ner på dem, och samtidigt försöker tvinga fram någon inför klassen, enligt 

lärare B. Ett tips som lärare C och E ger, är att kan man koppla övningar till något roligt 

ämne, till exempel att använda sången för att träna på uttal och lära sig meningar utantill, 

använda Google för att leta upp ord och lyssna på hur ordet uttalas och uttala ordet högt 

för sig själv. 

Avslutningsvis beskriver lärare F de strategier som inte fungerar exempelvis, att 

prata i helklass fungerar inte bra då eleverna är tysta och vågar inte prata på målspråket 

inför alla i klassen. Det som fungerar menar lärare F, är att uppmuntra eleverna att göra 

muntliga uppgifter hemma, exempelvis att uttala glosorna, att tänka ut en mening och 

säga och läsa meningen och texten högt inför sig själv, inför en förälder, en släkting eller 

till och med inför sitt husdjur om man har något. Då har eleven i alla fall fått läsa och 

uttala på målspråket inför någon hemma, menar lärare F. 

 

7. Diskussion och slutsats 
Syftet med min studie har varit att undersöka vilka strategier och arbetssätt lärare i 

moderna språk använder sig av i undervisningen för att utveckla elevernas muntliga 

kommunikativa förmåga genom att utgå från tre frågeställningar. Detta kapitel är indelat 

i fyra avsnitt som börjar med avsnitt 7.1. som redogör för validiteten och reliabiliteten i 

denna studie. Därefter kommer jag att svara på dessa tre frågeställningar och diskutera 

mina resultat genom att dela in denna diskussionsdel i tre avsnitt, vilka motsvarar de tre 

teman som jag utgått ifrån i mina frågeställningar och intervjuer. Varje avsnitt avslutas 

med en kort sammanfattning av resultatet. De tre frågor som har besvarats i 

undersökningen har delats in följande i tre avsnitt: 

 

 7.2.1. Vilken typ av övningar och aktiviteter används i klassrummet för att träna 

muntlig kommunikativ förmåga och varför väljer lärare att göra det de gör? 

 

 7.2.3. På vilket sätt arbetar lärarna för att uppmuntra eleverna att samtala och 

interagera med varandra på målspråket? 

 

 7.2.4. Hur kan man som lärare skapa situationer och uppgifter som motverkar 

talängslan och uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på målspråket? 

 

7.1. Metoddiskussion 
Med hänsyn till studiens begränsade omfattning presenteras här endast i en liten mängd 

empiriskt material som bygger på sex stycken verksamma språklärares erfarenheter ur 

vilka det insamlade intervjumaterialet är hämtat. Studien bygger på dessa lärares 

erfarenheter och uppfattning om de arbetssätt och strategier som de använder sig av i 

undervisningen. De svar som jag har fått från dessa sex informanter via intervjuerna, har 

varit både ärliga, spontana och informativa vilket jag bedömer vara ett tillfredsställande 

underlag och material för denna studie. 

Jag anser att semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod passade bra 

för denna studie eftersom i en intervjusituation kan man ställa tilläggsfrågor och lättare 

leda intervjun med hjälp av redan förutbestämda frågor (Denscombe, 2017, s. 269). 

Genom att relatera dessa resultat till teorin som redovisas i början av studien är det 

möjligt att dra en del slutsatser angående lärares strategier och arbetssätt i 

undervisningen. Däremot skulle denna studie även kunnat kompletteras med hjälp av 
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observationer i klassrumsmiljö, för att få en djupare kunskap och förståelse kring 

lärarnas arbetssätt och strategier genom att studera lärarna i sin verkliga miljö i 

undervisningssituation. Detta skulle ge denna studie en mer omfattande bild av lärarnas 

olika arbetssätt och strategier som de använder sig av i undervisningen. Under varje 

intervjutillfälle gjorde jag löpande anteckningar vart eftersom informanterna talade och 

svarade på intervjufrågorna. För att minimera eventuella missförstånd och förlust av 

information bad jag mina informanter att ta några minuter att läsa igenom dels frågorna 

före intervjutillfället och dels svaren som antecknades i samband med intervjun. Risken 

finns att svaren som skrivits ner kan ha manipulerats som i sin tur påverkar resultatet och 

undersökningens pålitlighet (Esaiasson, P. Gilljam, M. Oskcarsson, H. Towns, A. 

Wängnerud, L., 2017, s. 64). 

Med tanke på val av metod för insamling av det empiriska materialet, är det inte 

uteslutet att det förekommer subjektiva tolkningar av informanternas svar i resultatet. 

Beträffande valet av metod, en tanke som växte fram under studiens gång var att det 

kanske hade funnits fördelar med att använda sig av någon teknisk utrustning för 

ljudupptagning i form av ljudinspelning via mobil. Enbart för att det skulle vara möjligt 

att gå tillbaka i det insamlade materialet, till en viss informant i intervjusituationen i syfte 

att kontrollera om svaret överensstämmer med mina anteckningar som gjordes i samband 

med intervjutillfället. På så sätt skulle undersökningen ge ett mer pålitligt resultat. Jag 

bedömde dock vid tillfället att tiden inte räckte till för att ägna mig åt att transkribera 

datamaterial från sex stycken intervjuer med dessa informanter och därför valdes denna 

metod bort. Vad jag kan dra lärdom i detta är att spela in vid intervjutillfällena, vilket 

skulle göra att jag kan koncentrera mig fullt ut att lyssna på svaren från informanterna. 

Det i sin tur skulle innebära att jag inte behöver avbryta efter varje intervju och ställa 

kontrollfrågor i syfte att försäkra mig om att informanternas svar var rätt formulerade i 

enlighet med deras svar. 

Mot bakgrund av vad som presenterats i denna studie, anses validiteten vara god därför 

att undersökningen ändå har uppnått sitt syfte, i det avseende att undersökningen har 

kunnat svara på de frågeställningar som ställdes i början av denna studie och därmed 

kunna presentera ett tillfredställande resultat (Esaiasson, P. Gilljam, M. Oskcarsson, H. 

Towns, A. Wängnerud, L., 2017, s.58). Dock var det en lärare som inte svarade på två 

av de totalt tretton intervjufrågorna och en lärare som inte svarade på en av frågorna. 

Men jag bedömde inte att detta skulle påverka nämnvärt undersökningens resultat och 

syfte. Jag har därför inte lagt större vikt på detta bortfall. Utifrån det insamlade empiriska 

materialet av intervjusvaren anser jag att dessa kan ge en klar beskrivning av vilka 

strategier och arbetssätt som språklärare använder sig av för att utveckla elevernas 

muntliga kommunikativa förmåga i undervisningen och varför de väljer att göra det de 

gör. Det som inte framkommer i lärarnas svar är vilket kroppsspråk eller ansiktsuttryck 

som lärarna använder sig av i sitt arbetssätt och strategier när de lär ut den muntliga 

kommunikativa förmågan i klassrummet. 

Dock var det inte syftet med denna undersökning att undersöka lärarens 

kroppsspråk och ansiktsuttryck i undervisningen. Jag är dock medveten om att denna 

undersökning inte kan dra några generella slutsatser eftersom jag enbart har valt att 

intervjua sex lärare från olika skolor inom ett begränsat område inom en begränsad tid. 

Däremot kan undersökningen anses ha en viss generaliserbarhet eftersom studien 

presenterar regelbundenheter och återkommande samband i lärarnas arbetssätt och 

strategier som stämmer överens med den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning 

(Esaiasson, P. Gilljam, M. Oskcarsson, H. Towns, A. Wängnerud, L., 2017, s.28). Till 

vart och ett av följande tre teman följer tre separata textstycken i form av en löpande text 

där jag refererar till teorin kopplat till resultatet. 
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7.2. Analys av resultat 

7.2.1. Vilken typ av övningar och aktiviteter används i klassrummet för att träna 
muntlig kommunikativ förmåga? 
Resultatet kring första temat visar på att samtliga lärare A till F anser att muntliga 

kommunikativa övningar på målspråket har stor betydelse för språkutvecklingen. Deras 

gemensamma grundtanke är att alla elever ska få möjlighet att öva den muntliga 

kommunikationen på målspråket under lektionen, även om lärarnas strategier och 

arbetssätt skiljer sig åt. Samtliga lärare talar oftast på målspråket under lektionen, för att 

eleverna ska få in en rutin att öva det muntliga vardagliga talets förmåga, genom att ställa 

enklare frågor till eleverna som handlar om hur vädret är och frågor som rör hur eleverna 

mår för tillfället. Ytterligare övningar som lärarna använder sig av och som framkom i 

resultatet är framförallt användningen av diskussionsuppgifter om teman som eleverna 

känner igen och som är lätta att motivera eleverna att prata om, exempelvis om sitt 

favoritdjur, intressen och familjen.  

På så sätt menar samtliga lärare att dessa övningar gör det möjlighet för alla 

elever att prata på målspråket. Andra övningar som framkommer i resultatet är 

användningen av färdiga dialoger som används i samband med att eleverna övar på 

ordförrådet, hälsningsfraser, intervjuer med varandra, samtala kring olika texter och 

teman, att svara muntligt på frågor till hörövningar, öva uttal och intonation genom att 

alla läser högt inför läraren och varandra, beskriva en bild, svara på frågor om en film 

och spela spel med inslag av muntliga övningar. Samtliga lärare poängterar att dessa 

övningar uppmuntrar och motiverar eleverna att kommunicera på målspråket i 

klassrummet och försöker spegla den verklighet som eleverna möter utanför 

klassrummet. Detta synsätt kan delas med Dewey (1929) och hans sätt att se på 

undervisningen där läraren har i uppgift att organisera undervisningen på sådant sätt som 

bidrar till att “återskapa, utveckla kunskaper och erfarenheter” och spegla elevens sociala 

verklighet utanför klassrummet så långt det går (Säljö, 2016, s.77). Detta kan även tolkas 

i linje med Dysthes (1996) idéer och tankar kring det dialogiska klassrummet där läraren 

motiverar och uppmuntrar eleverna att samtala genom diskussionsuppgifter och öppna 

frågor kring kända teman, både i grupp och tillsammans med läraren. På så sätt skapas 

ett socialt samspel och mening kring ämnen mellan lärare och elever (Dysthe, 1996, 

s.221). Lindberg (2005) påvisar att syftet med språkundervisningen är att eleverna ska 

utveckla kommunikativ kompetens på målspråket, som de i sin tur ska kunna använda i 

olika sociala sammanhang och situationer i en autentisk situation utanför klassrummet 

(s.32). Därför bör läraren organisera olika klassrumsaktiviteter som främjar 

grupparbeten i hel- och halvgrupp, parövningar, rollspel där eleverna får lära sig påbörja 

och avsluta samtal, öva på att säga olika meningar, satser, yttranden och samtal så att 

talet binds ihop till ett sammanhängande meningsfullt samtal (Lindberg, 2005, s.34). 

Tornberg (2009) nämner att det råder en viss sorts kluvenhet när det gäller 

språkämnena och dess innehåll och målsättning. Med det hävdar Tornberg (2009) i sin 

studie, att oftast är språkundervisningen till för att utveckla färdighet i att kommunicera 

innan man ens kan göra något med det, vilket leder till att språkundervisningen innehåller 

övningar för att utveckla själva färdigheten, utan att ens förklara vad den ska används 

till (s.185). Tornberg (2009) betonar vikten av att lärare tillämpar olika arbetssätt som 

övar elevernas muntliga språkfärdighet i klassrummet, för att eleverna ska utveckla och 

behärska språket och senare kunna göra något med det (s.185). 

Vidare framhåller Tornberg (2009) att det är framförallt i undervisningen som 

läraren använder olika strategier och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp elevernas 

samtal och ge utrymme för eleverna att utveckla sina kommunikativa färdigheter. Ett 
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arbetssätt sätt som Tornberg (2009) föreslår är att lärarna kan följa upp samtalen i 

undervisningen genom att låta eleverna lyssna på sin egen inspelade röst och sitt uttal. 

På så sätt riskerar inte eleven att tappa glädjen att prata fritt från hjärtat samtidigt som 

eleven ska utveckla språkförmågan (Tornberg, 2009, s. 187). Sammanfattningsvis, kan 

dessa aktiviteter som framkommer här öppna upp för dialoger och diskussioner på 

målspråket, mellan lärare och eleverna i klassrummet vilket ger de rätta förutsättningarna 

för att öva både uttal, samtal och muntliga kommunikativa förmågan på målspråket och 

samtidigt utveckla elevernas språkkunskaper. 

 

7.2.2. På vilket sätt arbetar lärarna för att uppmuntra eleverna att samtala och 
interagera med varandra på målspråket? 
Lärare C och D svarade inte på frågan om på vilket sätt de kopplar de arbetssätt och 

strategier de använder till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. När det gäller 

frågan om hur lärare tolkar kursplanens formuleringar angående språkliga strategier och 

hur de anpassar undervisningen efter det svarade alla utom lärare C. Alla övriga frågor 

är besvarade av samtliga lärare. För att få eleverna att interagera med varandra delar de 

in eleverna två och två eller i mindre grupper för att eleverna ska känna sig trygga och 

mindre timida när de talar på målspråket inför varandra. Det här arbetssättet skapar 

trygghet hos eleverna och gör att de vågar uttrycka sig på målspråket i mindre grupper. 

Grupparbeten i sin tur är ett sätt att stödja eleverna i den muntliga kommunikationen och 

ge varandra positiv feedback i uttal, intonation och grammatik, instämmer samtliga 

lärare. Likaså uppmuntras eleverna att arbeta med en gemensam diskussionsuppgift i 

grupp och lärarna undviker så långt det går, individuella uppgifter i början av 

språkutvecklingen. Enligt lärarna ger individuella uppgifter begränsade möjligheter att 

öva muntlig kommunikation, vilket gör att eleven blir oftast osäker att öva på egen hand 

på grund av brister i sina språkkunskaper och att det inte uppstår någon dialog 

tillsammans med någon kamrat och får då svårt att skapa en meningsfull interaktion. Ett 

sådant arbetssätt hindrar ofta eleverna från att utbyta information med någon annan elev 

och samtalet blir mindre meningsfullt. Det är mest fördelaktigt att öva den muntliga 

kommunikativa förmågan tillsammans med andra i mindre grupper, menar samtliga 

lärare. Genom att låta eleverna arbeta på detta sätt uppmuntras eleverna att våga prata på 

målspråket och rädslan för att prata kommer så småningom försvinna ju fler tillfällen 

lärarna bjuder in eleverna att tala på målspråket, vilket kan tolkas i linje med Lindberg 

(2005, s.73). Hon menar att språkliga fel är nödvändigt och är en naturlig process i 

språkutvecklingen, eftersom det är genom besvärliga situationer som man tränas att göra 

rätt (s.74). 

Det framkommer även att samtliga lärare framhåller vikten av att eleverna ska 

våga bekräfta att de har förstått vad de andra eleverna säger och kan sedan kommentera 

varandra genom att svara eller ställa frågor. På så sätt tvingas eleverna utveckla 

följdfrågor och fasta svar så som ja- och nej-svar undviks i samtalet. Detta arbetssätt 

verkar stämma med det som Lindberg (2005) beskriver gällande lärares sätt att inverka 

på elevernas förutsättningar att utveckla sina språkkunskaper genom en naturlig 

interaktion mellan lärare och elever genom att ställa frågor som undviker givna svar 

(s.84). Meningen är enligt samtliga lärare att eleverna bygger upp ett meningsfullt samtal 

kring ett ämne och det i sin tur skapar ett meningsutbyte och eleverna utvecklar sitt språk 

genom att ge varandra kommentarer och feedback på det sagda. 

Detta arbetssätt kan kopplas till det som står i Skolverkets Allmänna Råd (2011) 

där “läraren ska både styra och strukturera undervisningen samt skapa en balans mellan 

grupparbeten, enskilt arbete och elevernas diskussioner samt genomgångar, för att på så 

sätt skapa förutsättningar för elevernas lärande” (s.18). De svårigheter och hinder som 
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lärarna upplever finns när det gäller elevernas kommunikativa förmåga och deras vilja 

att tala på målspråket är de elever som inte vågar eller är osäkra på sina kunskaper. De 

elever som behöver öva mer på målspråket får färdiga dialoger, som stöd i den muntliga 

övningen med varandra och de elever som har kommit lite längre i sin språkutveckling 

får lite svårare meningar. Meningen med dessa stödmeningar är att eleverna så 

småningom ska kunna känna sig trygga med att tala och interagera på målspråket och 

lita på sin egen förmåga att kunna tala ett annat språk. Till att börja med, hjälper dessa 

meningar eleven höra sig själv tala på målspråket och efter ett tag när eleven vant sig vid 

att tala på målspråket, kan meningarna successivt väljas bort av eleven själv. Så länge 

som eleven inte känner sig säker nog att interagera med andra elever finns dessa 

meningar alltid att få som ett stöd i elevens språkutveckling. 

Denna strategi kan tolkas i linje med den som Börjesson (2012) beskriver där 

lärare ger eleverna färdiga fraser som de ska lära sig använda i olika situationer för att 

på så sätt få i gång ett meningsfullt samtal (s.14).  Lärare C brukar låta eleverna arbeta i 

grupp med ett känt tema såsom att beskriva ett resmål, fritidsintressen, familjen, 

favoritdjur, och som de senare kommer kunna redovisa för varandra, uppdelade i minder 

grupper och inte inför helklass. På så sätt får eleverna öva både att interagera genom att 

öva på att kommentera, ställa frågor och svara på målspråket och övar samtidigt på att 

använda nya ord som hör till dessa kända teman. Ytterligare sätt är varpå eleverna får en 

bild som de ska prata om på målspråket och spela teater. 

Det här sättet att arbeta på går i linje med kursplanen i moderna språk där det står 

att lärarna ska erbjuda eleverna möjligheter att ”använda språkliga strategier för att förstå 

och göra sig förstådda” (Skolverket, 2011, s. 76). En annan svårighet är då eleverna inte 

har tillräckligt stort ordförråd för att bilda meningar och då hindras interaktionen med de 

andra eleverna på grund av det. Samtalet blir då mindre meningsfullt på grund av att det 

saknas tillräckligt med ord för att eleverna ska kunna göra sig förstådda i samtalet. För 

att motverka det kan lärarna förbereda eleverna innan interaktionstillfället genom att gå 

igenom de nya orden tillsammans först och sedan ge dessa i hemläxa att kunna till nästa 

tillfälle. När det gäller hur lärarna tolkar kursplanens formuleringar angående språkliga 

strategier för muntlig kommunikation och hur de anpassar undervisningen efter det 

svarade lärare A med att organisera samarbetsövningar som liknar autentiska situationer. 

Liknande sätt använder lärare B i sin undervisning då eleverna får arbeta ständigt med 

strategier för hur de ska hitta nya ord och meningar, för att klara sig själva, likt i en 

autentisk situation. Detta ska förbereda eleverna på att själva kunna använda dessa 

strategier ute i samhället. Det här arbetssättet kan kopplas till kursplanen i moderna språk 

där det står att läraren i sin undervisning ska ge eleverna förutsättning att “anpassa 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 76). Med 

detta kan tolkas att lärarna organiserar språkundervisningen i enlighet med kursplanen, 

på ett sätt som möjliggör samarbete mellan eleverna, så att de både hjälpa och stötta 

varandra i sin språkutveckling. 

Enligt lärare D är kraven alldeles för höga när det gäller språkliga strategier i 

kursplanen och lärare D anpassar därför undervisningen till lättare användning av 

strategier. Exempelvis kan man inte kräva att eleverna ska kunna tala på det moderna 

språket på samma sätt som på engelska eftersom kunskaperna är oftast högre i engelska 

än på det moderna språket och utbudet av engelska språket är större än moderna språket.  

Därför behöver läraren anpassa undervisningen så att eleverna får möjlighet att lära sig 

språket med hjälp av olika strategier och arbetssätt genom att få prova och testa språket 

i språkövningar. I enlighet med det som står i kursplanen för moderna språk (Skolverket, 

2011) ska eleven utveckla språklig säkerhet och kunna använda olika strategier för att 

stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till (s. 76). 
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Exempel på sådana strategier är att eleverna får lyssna på musik, nyheter och koppla 

dessa övningar till arbetsuppgifter i form av berättande och interaktion genom dialoger 

och intervjuer. De svårigheter som uppstår är när eleverna ska interagera med varandra 

i samtalet då elevernas språkkunskaper är olika avancerade. Om då en eller flera elever 

saknar vissa kunskaper i språket brister samtalet och det blir ingen meningsfull aktivitet. 

Sammanfattningsvis, för att eleverna ska uppmuntras att samtala och interagera 

med varandra på målspråket behöver läraren lämna över en del av ansvaret till eleverna 

för att de ska kunna ingå i det sociala samspelet som gynnar språkinlärningen, vilket 

även framkommer att samtliga lärare gör i denna undersökning. En av utgångspunkterna 

som tidigare nämnts i Tornbergs (2009) bok Språkdidaktik är antagandet om, att det 

sociala samspelet som äger rum mellan människor genererar kunskap som sedan blir till 

individuell kunskap (s.183). Med det sagt så menar Tornberg (2009) att en del av lärarens 

kontroll av aktiviteter som läraren anordnar i språkundervisningen måste delvis överlåtas 

till eleverna som en konsekvens av det spontana talet och det sociala samspelet mellan 

läraren och eleverna, för att det ska uppstå meningsfulla samtal och utbyte av 

erfarenheter och gynna den muntliga språkutvecklingen. 

 

7.2.3. Hur kan man som lärare skapa situationer och uppgifter som motverkar 
talängslan och uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på målspråket? 
Resultaten för det tredje och sista temat visar hur lärare kan skapa situationer som 

motverkar talängslan och uppmuntrar eleverna att våga uttrycka sig på målspråket, 

genom att eleverna uppmanas av lärarna att skriva ner det man inte kan, exempelvis ord 

och sammanhängande meningar, för att på så sätt förbättra den muntliga förmågan och 

ge ett visst stöd när eleven övar att tala på målspråket. Dessutom kan eleverna jämföra 

målspråket med engelska språket för att se om det finns några likheter och skillnader 

mellan de båda språken. På så sätt får eleverna bekanta sig med målspråket och det blir 

inte lika främmande för eleverna, eftersom de ser att det finns ett visst samband mellan 

båda språken. Ett annat sätt som resultatet visar är att skapa situationer i klassrummet 

som avdramatiserar elevernas talängslan genom att läraren talar på målspråket så mycket 

som möjligt i klassrummet. På så sätt vänjer sig eleverna vid att läraren använder 

målspråket som ett verktyg till att förmedla något till eleverna. Det blir då naturligt även 

för eleverna att använda språket i klassrummet för att interagera med läraren och med 

varandra på målspråket. 

Detta arbetssätt går i linje med kursplanen för moderna språk (2011) som 

uppmanar lärare att utveckla elevernas förmåga att kommunicera på målspråket genom 

att försöka “förstå och tolka innehållet i talat språk [ samt] formulera sig och 

kommunicera i tal” (s.76). Likaså framkommer detta arbetssätt i STRIMS projektet där 

lärare använder sig av målspråket som arbetsspråk i klassrummet vilket enligt Malmberg 

et al. (2000) underlättar elevernas språkutveckling genom att de vänjer sig vid att 

använda språket som ett redskap på lektionerna (s.128). Det här arbetssättet verkar även 

stämma med det som Tornberg (2000) framhåller i sin undersökning att lärare bör 

använda sig av det främmande språket som arbetsspråk i klassrummet för att samtalen 

mellan lärare och elever ska vara meningsfullt och utvecklande för eleverna (s. 145). 

Resultatet visar även att eleverna lär sig kommunicera på målspråket i klassrummet, i 

samband med övningar kopplade till verkligheten, exempelvis öva på att beställa en resa 

via en resebyrå eller beställa mat och dryck på ett café. 

I samband med dessa övningar uppstår ett socialt samspel mellan eleverna vilket 

gör att de blir uppmanade att kommunicera med varandra på målspråket. Ett sådant 

arbetssätt kan tolkas i linje med det som Dubois (2017) beskriver i sin studie gällande 

lärare som organiserar undervisningen så likt en autentisk situation som möjligt för att 
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uppmuntra eleverna att kommunicera med varandra på ett naturligt och ett spontant sätt, 

likt det språk som förekommer utanför klassrummet som ett sätt att främja och utveckla 

den muntliga språkfärdigheten (s.151). Lärare E upplever att de elever som vågar säga 

fel, vågar prata och fixar de grammatiska felen som gjorts utvecklar sina språkfärdigheter 

snabbare. Likaså de elever som övar på att samtala tillsammans med familjen och 

släktingar som talar målspråket, skapar en viss säkerhet att tala på målspråket, menar 

samtliga lärare. Däremot, de elever som är osäkra och inte vågar uttrycka sig eller har 

släktingar som pratar målspråket är mindre säkra på talet och är senare i sin 

språkutveckling, enligt den erfarenhet som lärare E har. En av anledningarna till att så 

många elever inte vågar tala och interagera med varandra på målspråket är för att de är 

rädda att säga fel ord, eller uttala fel på målspråket. Oftast beror det på att eleverna har 

förvärvat olika mycket kunskaper i målspråket och därför är några mer eller mindre 

avancerade i att tala på målspråket. 

En annan anledning till talängslan kan vara att eleverna jämför sina kunskaper i 

det moderna språket med engelskan som de har hunnit längre med i språkutvecklingen 

jämfört med det moderna språket som ju de flesta är nybörjare i och som därför upplevs 

vara svårare att uttala. En annan teori kan vara, enligt lärare A att det är alltid lättare att 

interagera på sitt eget modersmål svenska, som eleverna känner sig bekväma och trygga 

med i slutänden än på målspråket. Det arbetssätt som samtliga lärare var överens om som 

motverkar talängslan är att dela in eleverna i små grupper, där eleverna får samtala med 

varandra om intressanta teman. Dessutom får eleverna även läsa högt ör varandra i dessa 

grupper, men aldrig inför helklass eftersom det kan framkalla rädsla och nervositet hos 

eleverna vilket framkallar i stället talängslan. Samtidigt är det bra att byta platser på 

eleverna för att de ska lära känna varandra bättre. Vad som framgår vara gemensamt hos 

lärarnas sätt att arbeta är att det ska vara en tillåtande miljö i klassrummet som innebär 

att man får göra fel och då känner sig eleverna trygga med det arbetssättet. Det här 

synsättet stämmer överens med Storch (2013) uppfattning om gruppaktiviteter, som 

menar att elevernas språkproduktion ökar när de arbetar i mindre grupper och samtidigt 

minskar talängslan, vilket gör att eleverna vågar uttrycka sig mer på målspråket (s.362). 

Samtliga lärare tycker det är viktigt att förklara för eleverna att det är okej att 

svara fel på målspråket. De kan till och med påpeka att de själva gör fel ibland, vilket 

avdramatiserar elevernas föreställning om att säga fel i samband med att svara på frågor 

eller redovisa inför gruppen. Den feedback som lärarna ger till eleverna uppmuntrar dem 

att försöka uttrycka sig på målspråket, exempelvis när eleverna lyckas förmedla på 

målspråket vad de vill, vilket är huvudsaken enligt samtliga lärare. Vad som 

framkommer är viktigt enligt lärarna är att ge eleverna tillräckligt med tid att öva muntlig 

kommunikation innan eleverna ska lära sig grammatik. Detta tankesätt går i linje med 

Börjesson (2012) som framhåller att lärare bör skapa en tillåtande lärandemiljö där det 

är tillåtet för eleverna att våga ta risker, göra fel och inte vara rädda för att göra några 

språkliga misstag (s.2). 

Sammanfattningsvis framkommer det i denna undersökning att språklärare 

behöver skapa en klassrumsmiljö där misstag i form av uttalsfel och grammatiska fel är 

tillåtet och där läraren i sitt arbetssätt motverkar talängslan för att eleven ska våga prata 

på målspråket genom att aktivt engagera sig i elevens språkutveckling på olika sätt. När 

läraren väl är medveten om vad eleverna kan och vilka kunskaper och förmågor som 

eleverna behöver utveckla i målspråket, kan också läraren engagerar sig aktivt i 

elevernas språkutveckling, ge feedback, uppmuntra, leda, påverka och visa omsorg inför 

elevernas språkutveckling. Det i sin tur kan motverka uttalsfel och så småningom även 

talängslan. 
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Avslutningsvis visar denna studie att syftet är uppnått och frågorna är besvarade, 

genom att konstatera att lärarna använder sig av arbetssätt och strategier i sin 

undervisning för att utveckla den muntliga kommunikationen i linje med både 

läroplanens (2011) kursplan i moderna språk kopplat till den teoretiska bakgrunden och 

tidigare forskning. 

 

8. Framtida studier 
I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka om dessa sex språklärare 

vidareutvecklar sina arbetssätt och strategier i syfte att lära ut den muntliga 

kommunikativa förmågan inom franska och övriga moderna språk. Det skulle även vara 

intressant att studera vidare kring dessa lärares ambitioner om att eventuellt arbeta 

ämnesövergripande i syfte att lära av varandra och utveckla sina kunskaper kring 

användningen av olika arbetssätt och strategier i språk. Exempelvis genom att bilda ett 

nätverk för att tillsammans, på en regelbunden avsatt tid träffas på skolan och diskutera 

och dela varandras erfarenheter och kunskaper. De kan även dela varandras interaktiva 

klassrum på nätet via Google Drive, för att på så sätt ta del av varandras tips och idéer 

kring användningen av olika arbetssätt och strategier i undervisningen i muntlig 

kommunikation. Under denna tid som jag intervjuade en av lärarna fick jag tips om att 

det pågår kompetensutveckling på vissa skolor inom moderna språk, bland annat 

Språksprånget. Det skulle vara intressant att följa upp vad denna kompetensutbildning 

leder till i framtiden och om denna lärare sprider vidare denna information och sin 

nyförvärvade kunskap till andra språklärare, som de i sin tur kan tillämpa i sin 

undervisning. Det skulle även vara intressant att utöka denna studie med forskning kring 

arbetssätt och strategier kring förmågorna höra, läsa och skriva i moderna språk. Sist 

men inte minst skulle det vara intressant att studera användningen av sociala medier i 

lärarens val av arbetssätt och strategier i språkundervisningen av muntliga 

kommunikativa förmågan. Det finns ett obegränsat informationsflöde via sociala medier 

som sträcker sig över hela världen.  Det är i allra högsta grad i denna tid av teknologisk 

utveckling som lärare inom språk kan utveckla fler arbetssätt och strategier genom den 

ökande användningen av teknisk utrustning och digitala verktyg i undervisningen. En 

viktig följdfråga kan således vara att ta reda på vilka arbetssätt och strategier som lärare 

i andra länder använder sig av i sin språkundervisning och varför de väljer att göra som 

de gör. 
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Bilaga 1. 
Intervjufrågor 

1. Vilken årskurs undervisar du i? 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. I vilka situationer talar eleverna på målspråket i klassrummet? 

4. Tycker du att det är viktigt att eleverna talar mycket på målspråket i 

klassrummet? Varför/Varför inte? 

5. Hur får du i gång eleverna att prata på målspråket på lektionen? 

6. Vilka övningar och aktiviteter använder du när du ska lära ut muntlig 

språkfärdighet på målspråket? 

7. Hur får du dina elever att interagera med varandra på målspråket? (Att lyssna 

på varandra, reagera på vad som sägs och ställa frågor) 

8. Vilka svårigheter och hinder finns när det gäller elevernas kommunikativa 

förmåga och deras vilja att prata på målspråket? 

9. Hur kan man som lärare skapa situationer som motverkar talängslan och 

uppmuntra eleverna att våga uttrycka sig på målspråket? 

10. Vilken feedback ger du till eleverna när de pratar på målspråket? 

11. Vilka strategier och metoder fungerar och vilka fungerar inte för att utveckla 

elevernas muntliga språkfärdighet i målspråket? 

12. På vilket sätt kan du koppla de metoder och strategier som du använder i 

undervisningen i muntlig språkfärdighet till vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet? 

13. Hur tolkar du kursplanens formuleringar angående språkliga strategier för 

muntlig kommunikation och hur anpassar du undervisningen efter det? 


