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Abstract: 
 

Studiens syfte är att skapa kunskap om strategier som lärarna använder under lektionerna för 

att främja elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen. Utifrån detta syfte 

formulerades två frågeställningar: Vilka strategier använder lärarna mest för att främja 

elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen? Och Vilka fördelar och 

nackdelar har, enligt lärarna, dessa strategier? För att få svar på 

forskningsfrågeställningarna användes kvalitativa forskningsintervjuer som genomfördes 

med sex spansklärare i högstadiet. Intervjuernas resultat ger en helhetsbild av olika strategier 

som sex spansklärare använder mest för att främja den muntliga interaktionen i den spanska 

undervisningen. Dessutom förklaras fördelar och nackdelar som dessa strategier har, enligt 

lärarens berättelser. Resultaten visar att genom att använda olika strategier kan den muntliga 

interaktionen i den spanska undervisningen främjas. Sammanfattningsvis kan sägas att 

studien anses tillföra information som kan vara till nytta för alla lärare som undervisar i 

spanska (L2) och moderna språk i allmänhet. 
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1 Inledning  
 
Att lära sig ett nytt språk öppnar många dörrar hos eleverna. Till exempel kan det väcka 

nyfikenhet för att upptäcka en ny kultur som bidrar till att skapa ”nya perspektiv på 

omvärlden” och ”större förståelse för olika sätt att leva” (Skolverket, 2017b, s.67). En viktig 

aspekt är också att om en elev vågar uttrycka sig på ett annat språk kan självförtroendet 

förstärkas hos eleven (Oxford 1990, s.1). Därtill, genom att lära sig ett nytt språk, kan man 

skapa nya sociala kontakter och få en bredare möjlighet i det framtida arbetslivet (Ibid, s.67). 

Det här arbetet fokuserar på det spanska språket, som är ett av de moderna språken som 

studeras i Sverige. Spanska är dessutom ett av de största språken i världen, enlig Cervantes 

institutet (2017, s.5) pratar 477 miljoner människor spanska som modersmål och över 572 

millioner pratar spanska i hela världen1.  

 

Enligt en kvalitetsgranskning av undervisning i moderna språk som genomfördes av 

Skolinspektionen (2010, s.6), är två av de bakomliggande anledningarna för att förstärka och 

uppmuntra de moderna språken i de svenska grundskolorna, det gradvis ökade internationella 

samarbetet mellan Sverige och andra länder, samt att det svenska språket är betydligt mindre 

i jämförelse med engelska, tyska, franska eller spanska. På olika skolor i Sverige är spanska, 

enlig olika undersökningar (Lodeiro & Matti 2014, s.8; Skolinspektion 2010), det språket 

som de flesta elever väljer som modernt språk.  

 

Trots att det finns många anledningar till att lära sig ett nytt språk kan det uppfattas som att 

den muntliga delen i de flesta fallen anses vara den svåraste delen när man lär sig ett nytt 

språk. Att stå och prata framför en grupp personer, kan enligt Tornberg, innebära för många 

människor ett ”nästan oöverstigligt stresstillstånd” (2015, s.201). Dock är det att kunna tala 

och samtala på målspråket spanska en viktig del och en av de förmågorna som eleverna i 

grundskolan måste utveckla under språkinlärningen. 

 

Angående den muntliga interaktionen i moderna språk, står det i läroplanen Lgr 11 

(Skolverket 2017b, s.67) att ”genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga”. Enligt den kvalitetsgranskningsrapport som 

Skolinspektionen (2010:6, s. 6–18) genomförde i 40 skolor i 35 kommuner i Sverige, anses 

detta krav inte få tillräckligt utrymme i många skolor. Rapportens resultat visar att den 

kommunikativa förmågan i språkundervisningen inte prioriteras tillräckligt. 

Skolinspektionen belyser att trots att det finns en stor ambition från lärarnas sida att anpassa 

arbetssättet för att prioritera den kommunikativa förmågan, bedöms det finnas stort utrymme 

för en förbättring då målspråket i allmänhet används både av lärarna och av eleverna ”i låg 

utsträckning” under lektionen.  

 

Sedan dess har Skolverket försökt på olika sätt att stödja lärarna i sitt arbete i moderna språk. 

Ett exempel kan vara insatsen för att ”utveckla undervisningen i moderna språk ”där 

”språksprångets projekt” erbjuds. Den första modulen handlar om just muntlig 

språkutveckling. Syftet med projektet är att utveckla lärarens kompetens genom ett kollegialt  

                                                 
1 https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf 
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arbete, där bland annat, de olika lärarna träffas och delar med sig av olika idéer, metoder och 

sätt att undervisa språket (Skolverket 2018).  

 

Som framtidslärare i spanska med inriktning årskurs 7–9 är det för mig viktigt att kunna 

skapa en bra lärandemiljö, att förmedla den kunskapen som eleverna behöver för att utveckla 

de olika förmågorna i spanska språket och att uppmuntra dem att ha självförtroende och tro 

på sin förmåga att kommunicera muntligt på det främmande språket. Efter att jag läst 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport blir jag fundersam över vikten av att alla 

elever ska ges möjlighet att lyssna och prata målspråket under lektionerna. Därför är målet 

med det här arbetet att skapa kunskap om strategier som lärarna använder under lektionerna 

för att främja elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen.  

 

I det här arbetet nämns spanska språket som det moderna språket i fokus, eftersom det är    

författarens ämne, dock kan studien användas i alla andra moderna språk eller i de som 

betecknas som L2.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Intresset för den muntliga interaktionsforskningen har kommit efter att egen erfarenhet i 

språkundervisningen har bevisat att den muntliga interaktionen i moderna språk upplevs svårt 

från båda, lärarnas och elevernas sida. Orsaken varierar, men enligt Skolverket (2018b) är 

några faktorer som kan påverka elevernas ”språkliga självförtroende (linguistic self-

confidence), uppfattning om sin egen språkliga kompetens och kapacitet att interagera 

(linguistic self-efficacy) samt graden av språk- och talängslan (language anxiety)” 

(Skolverket 2018b, s.5). 

 

Därför är syftet med det här arbetet att skapa kunskap om strategier som lärarna använder 

under lektionerna för att främja elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen. 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågeställningar: 

 

 Vilka strategier använder lärarna mest för att främja elevernas muntliga interaktion i 

den spanska undervisningen? 

 

 Vilka fördelar och nackdelar har, enligt lärarna, dessa strategier?  

 

Med hjälp av olika källor som hittades genom att söka i högskolans bibliotek, i databasen 

Libris, ERIC, eller Google scholar, har jag kunnat få del av (och en bild av) olika studier i 

form av böcker, artiklar, avhandlingar och rapporter om olika teorier relaterade till de centrala 

temana i det här arbetet - den muntliga interaktionen i det moderna språket och strategier för 

att främja samtalet i klassen.  

 

3 Bakgrund och teoretiskt ramverk 
 
I följande avsnitt presenteras bakgrunden och det teoretiska ramverket relaterade till de 

nämnda centrala temana i arbetet, samt kopplingen som dessa teman har med Skolverket, 

läroplanen Lgr11 och kursplanen i moderna språk. Avsnitt 3 börjar med att presentera vad 

läroplanen Lgr 11 anser som syftet med moderna språkundervisningen relaterat till den 

kommunikativa förmågan, och sedan görs en introduktion av den kommunikativa 

kompetensen i språkundervisningen, enligt olika forskare. Vi anser det nödvändigt att ge en 
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kort förklaring av de centrala begreppen som ska behandlas i arbetet, interaktion, muntlig 

interaktion och strategier. Därefter presenteras vad tidigare forskning har skrivit om den 

muntliga interaktionen i språkundervisning, om strategier för att stödja den muntliga 

interaktionen och om den icke-verbala kommunikationen. Avsnittet avslutas med 

presentationen av de två teorierna som anses relevanta för analysen och som ligger till grund 

för studien: strategier för att stödja den muntliga interaktionen i moderna språk och den icke-

verbala kommunikationen som stöd i samtalet. 

 

Spanska språket är ett av de moderna språken som eleverna i grundskolan kan välja att läsa 

redan i årskurs 6. Enligt läroplanen (Lgr 11) och kursplanen för moderna språk i grundskolan 

ska undervisningen syfta till att:  

eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket 

används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra 

i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 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 2017b, s.67) 

3.1 Den kommunikativa kompetensen i språkundervisning 
 

Enligt Dumitrescu och Andueza (2018, s.255) betyder den kommunikativa kompetensen 

”learner’s ability to use language to communicate successfully”. I kursplanen för moderna 

språk i grundskolan (Skolverket 2017b, s.67) står att ”genom undervisning 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, 

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och att 

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 

och delar av världen där språket används”. 

 

För att kunna kommunicera med andra människor på ett annat språk är det nödvändigt att 

kunna vissa grundläggande färdigheter av målspråket, till exempel att kunna 

meningsstruktur, ordförråd, verb, osv, så att man kan bygga en konversation. Man behöver 

också ha kunskap om interaktion. Sist, men inte mindre viktigt, behövs det kunskap om 

landets kultur och samhälle. Det är viktigt att veta vad som är korrekt eller olämplig beroende 

på i vilket land vi befinner oss. Till exempel, det som är vanligt att säga eller göra här i 

Sverige, kanske upplevs olämpligt i Spanien, eller tvärtom (Blomström & Persson 2014, 

s.63). Canale och Swain (1980 i Dumitrescu & Andueza 2018, s.255) anser den 

kommunikativa kompetensen som en samling av fyra områden: ”ord och regler, lämplighet, 

sammanhållning och användning av kommunikationsstrategier” (min översättning). 

 

Den kommunikativa kompetensen kan ske på olika sätt. Man kan tala i monolog, som ofta 

kännetecknas i klassrummet i form av muntliga presentationer, eller i dialog med andra som 

kan presenteras i form av muntlig interaktion i par, i grupp eller med hela klassen. Ändamålet 
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med båda är att budskapet förstås och att i dialogsfallen mottagaren svarar så att interaktionen 

skapas (Blomström & Persson 2014, s.64).  

 

Rebecca Oxford (1990, s.7) hänvisar till Canales och Swains (1980) modell som delar den 

kommunikativa kompetensen i fyra förmågor: den grammatiska, den sociolingvistiska, den 

muntliga framträdande och den strategiska kompetensen (såsom gester). Habermas (1971 i 

Tornberg 2015, s.53) beskriver begreppet kommunikativ kompetens som ”talarens 

kompetens att använda språket i talhandlingar, det vill säga att kunna sätta in grammatiskt 

välformade satser i ett verklighetssammanhang”. Med ”verklighetssammanhang” menas ” 

det samhälle som individen lever i” (Ibid). Vidare och med Habermas ”kommunikativa 

kompetensbegrepp” som utgångspunkt, utvecklade Europarådet2 en programförklaring av 

den kommunikativa kompetensen inom den moderna språkundervisningen som Tornberg 

(2015) sammanfattar med följande punkter: ”språk är ett medel för kommunikation, språk är 

handling, språk har ett innehåll, språkets funktioner står i fokus, kommunikation lär man sig 

bäst genom att kommunicera” (2015, s.53). Den sista punkten betonas av Tornberg, som 

anser Europarådets påverkan, som en viktig faktor för språkundervisning, eftersom 

programförklaringen sätter stor vikt vid de kommunikativa aktiviteterna i 

språkundervisningen (Ibid, s.54).   

 

3.2 Begreppsförklaring 
 

Som man kan se i föregående avsnitt, använder inte alla författare samma terminologi när de 

hänvisar till den muntliga interaktionen. Av denna anledning, innan vi fördjupar oss i själva 

studien, är det nödvändig att göra en kort förklaring av de huvudbegrepp som används i det 

här arbetet. 

 

Interaktion: ”betecknar formerna för det språkliga samspel som äger rum mellan talare och 

lyssnare” (Malmberg et al. 2000, s.248). Enligt Svenska Ordboken betyder begreppet 

interaktion ”socialt växelspel mellan personer i kontakt” (Svenska Akademien, 2018). 

Nationalencyklopedin (1992) definierar interaktion som ”samverkan, samspel; process där 

grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan 

förmedlas via språk, gester, symboler, osv.” (Engström & Marklund 1992, s.504). 

 

Muntlig interaktion: med Håkanssons (1996 i Teleman & Blomqvist 1996, s.58–62) 

definition som grund, menas med muntlig interaktion i det här arbetet, samspelet mellan 

lärare-elev och elev-elev i den spanska undervisningen. 

 

Strategier: enligt Börjesson (2012, s.1) beskrivs strategi som ”ett brett och mångfasetterat 

begrepp, som handlar om hur man gör, och kan göra, när man lär sig ett språk och när man 

använder ett språk, dvs. om olika metoder och handlingssätt för lärande och kommunikation”. 

Med strategier menas, i det här arbetet, de olika metoderna och handlingssätt som lärarna 

använder för att främja den muntliga interaktionen i den spanska undervisningen. 

 

 

 

                                                 
2 Europarådets slutrapport av Project No. 12, Learning and Teaching Modern Languages for Communication 

(1988). 
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3.3 Tidigare forskning  

 

3.3.1 Om muntlig interaktion i moderna språk  
 

Enligt Gisela Håkansson (1996 i Teleman & Blomqvist 1996, s.58–62) är den muntliga 

interaktionen under lektionerna, ett av de teman som vetenskapliga studier om samtal i 

klassrummet lyfter fram. Forskningen har funnit att det finns en orättvis fördelning angående 

elevernas talmöjlighet i jämförelse med lärarna. Författaren menar att till exempel är det 

läraren som bestämmer hur samtalet ska drivas, hur det ska pratas och vad det ska talas om. 

Det är läraren som frågar eleverna för att sedan utvärdera elevernas svar. Detta anser 

Håkansson inte vara någon form av samtal (Ibid). 

 

Vidare belyser Håkansson (1996 i Teleman & Blomqvist 1996, s.58–62) vikten av att öva 

språket under undervisningen eftersom möjligheterna att prata målspråket utanför 

klassrummet anses begränsat. Trots att det är viktigt att lära sig en viss teoretisk färdighet i 

målspråket, är det den kommunikativa kompetensen som behöver prioriteras och förstärkas. 

I de traditionella språkundervisningarna, fortsätter författaren, var det ofta läraren som styrde 

samtalet. Läraren ställde frågor, gav anvisningar om hur eleverna skulle svara och genom 

svaret visade eleven hur mycket hen kunde eller inte. Håkansson menar att meningen är att 

läraren inte ska styra samtalet, istället ska läraren fokusera på att få eleverna att prata genom 

att aktivt ställa uppmuntrande frågor som bidrar till interaktionen. Fördelen med att inte 

fokusera på rättningen är att eleverna vågar prata mer. Samtidig kan läraren, genom att ställa 

indirekta frågor, korrigera möjliga språkfel utan att förstöra samtalet (Ibid). Sundberg (2009) 

anser att ”öppna frågor och informationsfrågor verkar leda till längre och mer varierande och 

innehållsrika svar” (Sundberg 2009, i Tornberg et al. 2009, s.11). 

 

I förhållande till den lärardominerade undervisningen anser också Tornberg (2015, s.187–

190) att det är till nackdel för den muntliga språkutvecklingen, om innehållet och sätt att 

använda målspråket kontrolleras för mycket. Författaren anser att trots att man behöver 

teoretiska färdigheter för att kunna samtala, händer det ibland att den teoretiska delen tar mer 

utrymme än den muntliga praktiken. Tornbergs hypotes är att:  

Om undervisningen emellertid huvudsakligen koncentreras på färdighetsaspekten, utan att det språk som 

eleverna lär sig samtidigt integreras i de kommunikativa möjligheter som klassrummet (eller nätet) 

erbjuder, förblir en viktig potential, nämligen verklighetsanknytningen, outnyttjad. Genom att utveckla 

målspråket till arbetsspråk i klassrummet kan man åtminstone delvis överbrygga motsättningen mellan 

klassrumssituationen och tillvaron utanför klassrummet. Undervisningssituationen här och nu blir då den 

verklighet i vilken språket kommer till användning, åtminstone tills vidare.  

                (2015, s. 189–190)  

När det gäller den muntliga interaktionen i klassen menar Håkansson (1996 i Teleman & 

Blomqvist 1996, s.62) att lärarna kan uppleva ”rädsla för” att låta eleverna prata innan de har 

kommit lite längre i språket. Ytterligare instämmer Håkansson med Tornberg (2015) 

angående att lära sig grammatiska regler, att det kan vara bra, men stort fokus måste ligga på 

att använda språket i ”verklig kommunikation”. Vidare förklarar Håkansson att för att öka 

kommunikationen i undervisningen kan man låta eleverna prata målspråket med varandra i 

smågrupper. Genom att prata med varandra rättar de sig själva när de själva upptäcker felen 

men det blir också ett sätt att öva den muntliga delen av språket (Ibid). 
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Ana María Cestero (1998, s.7, min översättning) instämmer med de nämnda forskarna 

(Håkansson 1996, Tornberg 2015), att det inte räcker med att bara veta hur språket byggs, 

grammatiska regler, osv. Cestero påpekar både vikten av att lärarna lär ut, och att eleverna 

lär sig att kommunicera på målspråket. Ann-Kari Sundberg (2009 i Tornberg et al. 2009, 

s.113) lyfter fram att utifrån ett interaktionistiskt perspektiv ”språket betraktas mer som en 

dynamisk social praktik än som ett orubbligt system” (Ibid). Med detta menar Sundberg att 

det lärande som sker i det sociala samspelet genom interaktionen i klassrummet, gör 

undervisningsinnehållet ännu viktigare (Sundberg 2009, i Tornberg et al. 2009, s.113). 

 

3.3.2 Om strategier för att stödja den muntliga interaktionen i moderna språk 
 

Enligt strategiforskningen (se exempelvis Weinstein and Mayer 1986; Faerch and Kasper 

1984; Tarone 1981; O´Malley & Chamot 1990) kan språkinlärningen underlättas och 

påverkas positivt genom att använda strategier i språkundervisning (O´Malley & Chamot 

1990, s.43, min översättning).  

 

I slutet av 1900-talet började det sättas mer fokus på eleverna och elevernas lärande i 

undervisningen, i stället för läraren och lärarens metoder. Det framkallade en bred 

forskningsinsats om inlärningsstrategier (Börjesson 2012, s.2). Av den anledningen finns det 

en bred mängd forskare (se exempelvis Oxford 1990, O´Malley & Chamot 1990, Rubin 1981, 

Malmberg et al. 2000) som har intresserat sig för det som av de flesta kallas ”learning 

strategies” inom L2 (andraspråk). Eftersom det finns en stor mängd forskare som har 

intresserat sig för inlärningsstrategier, väljer jag att nämna endast några av de mest 

representativa i området. 

 

Inom strategiforskning framträder, bland andra, O´Malley och Chamot som är, enligt Oxford 

(1990, s.215), “two of the most prolific contributors to the learning strategy”. O´Malley och 

Chamots (1990, s.46) inlärningsstrategi klassificering bygger på tre huvudkategorier: 

Metacognitive strategies, Cognitive strategies och Social-affective strategies.  

 

Metacognitive strategies relateras till de olika färdigheterna i språket, det vill säga, läsa, 

skriva, lyssna, tala och samtala. Strategierna från den här kategorin hjälper eleverna i hela 

inlärningsprocessen genom att ta ansvar för att planera och själv-bedöma sitt lärande 

(O´Malley & Chamot 1990, s.8, min översättning). Till den här kategorin tillhör:  

 

- Selective attention: det innebär att fokusera på uppgifternas viktiga aspekter, som till 

exempel att planera, eller att lyssna på nyckelord eller fraser under uppgifternas genomgång 

(O´Malley & Chamots 1990, s.44, min översättning). 

 

- Planning: att förbereda sig inför, antingen skriftligen eller muntligen, diskursens 

redovisning (Ibid, min översättning).  

 

- Monitoring: att ge uppmärksamhet åt en uppgift, förståelse av information som man bör 

komma ihåg, eller produktion efter att den uppstått (Ibid, min översättning).   

 

- Evaluation: innebär att man kontrollerar att man har förstått uppgiften eller att man värderar 

själva språkproduktionen i efterhand (Ibid, min översättning).  
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Cognitive strategies hjälper eleverna att bearbeta och skapa ny information under 

inlärningsprocessen (O´Malley & Chamot 1990, s.8, min översättning). Till Cognitive 

strategies klassifikation hör följande strategier: 

 

- Rehearsal or repeating: studera eller repetera de nya orden eller uttrycken som har hörts 

(O´Malley & Chamots 1990, s.45, min översättning). 

 

- Organization or grouping: organisera eller gruppera och klassificera ord, terminologi eller 

begrepp enligt deras semantiska eller syntaktiska attribut (Ibid, min översättning).  

 

- Inferencing: användning av tillgänglig information i muntlig text för att gissa betydelser av 

nya ord, förutsäga resultat eller slutföra saknade delar (Ibid, min översättning). 

 

- Summarizing: sammanfattar, samtidigt som man lyssnar på det man hört, för att på så sätt 

säkerställa att information har bibehållits (Ibid, min översättning).  

 

- Reasoning deductively: att tillämpa regler för att förstå eller producera språket eller lösa 

problem (Ibid, min översättning). 

 

- Imagery: att använda bilder för att förstå och komma ihåg den nya muntliga informationen 

(Ibid, min översättning).  

 

- Transfer: att använda den kunskapen man redan har för att underlätta inlärning av nya 

uppgifter (Ibid, min översättning). 

 

- Elaboration: innebär att man kopplar samman nya idéer eller information med den 

kunskapen man redan har (Ibid, min översättning).  

             

Den sista kategorin är Social-affective strategies som omfattar både de sociala strategierna 

som hjälper eleverna att utveckla språket genom interaktion med andra, och de affektiva 

strategierna, som hjälper eleverna att kontrollera och minska ångesten (O´Malley & Chamot 

1990, s.8, min översättning). Till den kategorin hör: 

 

- Cooperation: samarbeta med kamrater för att lösa problem tillsammans, kollar anteckningar 

eller får feedback på en inlärnings-uppgift (O´Malley & Chamots 1990, s.45, min 

översättning). 

 

- Questioning for clarification: för att få förklaring, omformulering eller exempel från läraren 

eller kamraten (Ibid, min översättning). 

 

- Self-talk: innebär att använda mental kontroll för att försäkra sig om att en uppgift eller 

aktivitet kommer att bli framgångsrik eller för att minska ångest för en uppgift (Ibid, min 

översättning). 

                    

En annan strategiforskare är Joan Rubin (1981). Rubins (1981 i O´Malley & Chamot 1990, 

s.4, min översättning) klassifikation delas in i två huvudkategorier: Strategies that directly 

affect learning och Processes that contribute indirectly to learning. Till den första kategorin, 

Strategies that directly affect learning hör:  
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- Clarification or verification: genom att be om exempel på hur man använder ett ord eller 

uttryck, upprepa ord för att bekräfta förståelse (Rubin 1981 i O´Malley & Chamot 1990, s.4, 

min översättning).  

 

- Monitoring: korrigera fel i eget eller andras uttal, ordförråd, stavning, grammatik eller stil 

(Ibid, min översättning). 

 

- Memorization: genom att anteckna nya ord, uttala högt, hitta en minne-teknik, skriva saker 

upprepade gånger (Ibid, min översättning). 

 

- Guessing or inductive inferencing: att gissa nyckelordens betydelse, strukturer, bilder, 

sammanhang, osv (Ibid, min översättning). 

 

- Reasoning deductively: innebär att jämföra modersmålet eller något annat språk som man 

har kunskap om med målspråket (Ibid, min översättning). 

 

- Practice: genom att experimentera med nya ljud. Repetera meningar eller uttryck tills de 

uttalas bra. Lyssnar noggrant och försöker efterlikna (Ibid, min översättning). 

              

Till Processes that contribute indirectly to learning hör två strategier: 

 

- Creates opportunities for practice: till exempel genom att skapa situationer där man kan 

öva språket med någon som har målspråket som modersmål. Att sätta i gång samtalet med 

andra studenter, lyssna på tv på målspråket, osv (Rubin 1981 i O´Malley & Chamot 1990, 

s.4, min översättning). 

 

- Production tricks: genom till exempel att använda omskrivning eller synonymer (Ibid, min 

översättning).  

            

3.3.3 Om icke-verbala språk som strategi 
 

Det finns olika sätt att kommunicera med varandra, det kan göras skriftligt, genom tal eller 

det verbala samtalet, men även genom vårt kroppsspråk, till exempel med gester och mimik. 

Ett annat sätt att kommunicera ett budskap till någon annan är genom vår röst. Beroende på 

hur högt vi pratar, vilket tempo vi använder, hur vi betonar orden eller uttrycken, kan 

budskapet betyda olika. Det kallas för icke-verbal kommunikation (Blomström & Persson 

2014, s.63). 

 

Möller (2002, s.25) betraktar kroppen som ett ”kommunikationsmedel”. Hon menar att när 

vi pratar använder vi medvetet eller omedvetet vår kropp för att uttrycka eller förstärka vad 

man menar under det verbala samtalet. Hon menar att ”din kropp avslöjar vad du tänker, 

tycker och menar” (Ibid). Till exempel genom att använda våra händer, ögon, leende, osv. 

kompletterar vi det verbala samtalet. Aurora Duque (1998 i Cestero 1998, s.53, min 

översättning) hänvisar till Birdwhistell (1952–1970), som anser att i ett vanligt samtal består 

65% av informationen, som vi meddelar eller bemöter, av icke-verbala signaler. Duque 

(1998) instämmer med Möller (2002) och menar att utan dessa icke-verbala signaler skulle 

”det kommunikativa budskapet vara ofullständigt” (1998, Ibid; min översättning). 
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Å andra sidan har olika strategiforskare (se exempelvis Oxford 1990, Rubin 1981, Canale & 

Swains 1980) inkluderat det icke-verbala språket i sina respektive strategimodeller som en 

strategi för att stödja kommunikationen när det verbala språket inte räcker till. I 

Oxfordmodellen ingår icke-verbala strategier i strategikategorin Compensation strategies. I 

Rubins modell ingår de i strategikategorin Communication strategies och i Canale och 

Swains modell betecknas de som Strategi competens.    

 

3.4 Teoretiskt ramverk som ligger till grund för studien 
 
I det följande avsnittet presenteras teorin om strategier för att underlätta samtalet i 

språkundervisningen teorin av Rebecca Oxford (1990), samt teorin om icke-verbal 

kommunikation av Ana Mª Cestero (1998, 2017) som anses relevanta för analysen av 

datainsamlingen och som ligger till grund för studien.  

 

De första teorierna som presenteras är de som betecknas av olika forskare (se exempelvis 

Oxford 1990, O´Malley & Chamot 1990 eller Rubin 1981) som “inlärningsstrategier”. 

Strategimodellen som valdes är Oxfords modell (1990) och eftersom modellen innehåller en 

lång lista med strategier som har skapats för att stödja de fyra färdigheterna i språket, ska 

därför väljas bort de strategierna som inte har direkt koppling med den muntliga interaktionen 

i moderna språket.  

 

En viktig del när man lär sig ett nytt språk är att aktivt öva på den muntliga interaktionen. 

Detta kan i vissa fall upplevas svårt, båda från lärarnas och elevernas sida, speciellt när det 

gäller att hitta vägen till samtalet på målspråket i undervisningen. Lena Börjesson (2012, 

s.13) menar i sin rapport ”Om strategier i engelska och moderna språk” att det sannolikt finns 

en stor ambition från både lärarnas och elevernas sida att tala målspråket så mycket som 

möjligt under språklektionerna, men också att det kan upplevas som svårt, från båda sidor, 

speciellt på de lägre nivåerna.  

Ett sätt att stödja den muntliga interaktionen i det moderna språket är att använda olika 

strategier. Detta belyses därtill i läroplanens (Lgr11) syftestext för moderna språk som säger 

att:  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga […] 

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 […] genom 

undervisningen ska elevernas ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att använda språkliga 

strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. 

       (Skolverket 2017b, s.67) 

Eftersom det här arbetet fokuserar på den muntliga interaktionen i målspråket, anses det 

nödvändigt att upprepa att i följande avsnitt presenteras ett urval av bara de strategierna som 

är direkt kopplade till den muntliga interaktionen i moderna språk. De strategierna som anses 

relevanta för det här arbetet har valts ut från en av de representativa forskarna inom 

inlärningsstrategiers forskning, Rebecca Oxford (1990). För bredare information om alla 

andra strategier relaterade till de tre andra färdigheterna, läsa, skriva och förstå, se Languages 

learning strategies: what every teacher should know av Rebecca Oxford (1990, s.37–50). 
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Anledningen att välja Oxfords (1990) modell och inte någon annans, som till exempel 

O´Malley och Chamot (1990), har varit att Oxfords modell anses vara en mer utvecklad och 

tydlig klassifikation med noggranna förklaringar och verkliga exempel från elever i 

andraspråksundervisning, vilket anses relevant för att förstärka mina argument i analysen av 

datainsamlingen i det här arbetet. 

 

3.4.1 Oxfords strategimodell 
 

Oxford poängterar vikten av strategier inom andraspråksinlärning eftersom de anses vara ett 

verktyg som underlättar språkinlärningen och hjälper eleverna, bland annat för att delta aktivt 

i kommunikationen eller att vara mer problemorienterade (1990, s.8–9, min översättning).  

Oxford utvecklade en detaljerad strategilista som delas in i två huvudkategorier: Direct 

strategies (Memory-related strategies, Cognitive strategies, Compensation strategies) och 

Indirect strategies (Metacognitive strategies, Affective strategies och Social strategies). 

Nedan presenteras de nämnda subkategorierna och en lista med de olika strategierna som 

tillhör varje subkategori, samt en kort förklaring av vad de innebär och hur de kan vara till 

hjälp för att främja den muntliga interaktionen i språkundervisning.  

 

Memory-related strategies    
 

Memory-related strategier hjälper eleverna att öka sitt ordförråd. Ett exempel kan vara att 

koppla de nya orden och uttrycken till ett ljud, för att lättare komma ihåg dem (Oxford 1990, 

s.38, min översättning). Till denna subkategori tillhör:  

 

- Representing sounds in memory: med denna strategi används representativa ljud för att 

minnas och förstå den nya informationen genom att koppla dem samman. Oxford (1990, s. 

42, 63–64, min översättning) betraktar denna strategi som ett stöd för läsning, lyssning och 

tala. Ett exempel kan vara att använda rim där man kopplar ihop ett nytt ord med ett bekant 

ljud eller ord. Ett annat exempel är att koppla samman ett ord på spanska med ett ord i 

modersmålet, eller något annat språk, som låter lika, till exempel: administración på spanska 

med administration på svenska eller costa med kust. 

 

Cognitive strategies   
 

Cognitive strategies hjälper eleverna att hantera eller bearbeta målspråket till exempel genom 

att förstå det och skapa ny information (Oxford 1990, s.43, min översättning). Från denna 

strategikategori framhävs följande strategier: 

 

- Repeating: att praktisera anses vara en av de viktigaste kognitiva strategierna och en viktig 

faktor när man lär sig ett nytt språk. Enligt Oxford (1990, s.42, min översättning) finns det 

olika sett att praktisera målspråket. Några sätt är genom repetition av de nya orden och 

uttrycken, genom att lyssna och härma målspråket, genom att känna igen fasta uttryck eller 

strukturer - som till exempel, ¡Hola, me llamo…!  ¿Cómo estás? - eller genom att använda 

målspråkskunskap som redan finns och öva språket på ett naturligt sätt. 

 

- Formally practicing with sounds and writing systems: genom att öva på uttal och intonation, 

dock som en förberedning inför interaktionen. Ett annat sätt kan vara att spela in sin röst och 

lyssna efteråt samt att jämföra eget uttal med målspråket (1990, s.72, min översättning). 
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- Using resources for receiving and sending messages: att använda resurser eller verktyg för 

att förbereda sig för interaktionen, det vill säga för att kunna förstå eller producera 

meddelandet (1990, s.46, min översättning). Typ av verktyg kan till exempel vara ordbok, 

digitalmedel, textbok eller något annat medel som innehåller nödvändig information för att 

skapa interaktionen.  

 

- Reasoning deductively: att ha slutledningsförmåga för att förstå eller använda de 

grammatiska reglerna i det nya språket. Oftast används denna för att förstå betydelsen av nya 

uttryck eller för att skapa nya uttryck (1990, s.46, 82, min översättning). 

 

- Translating: översätta uttryck från målspråket till modersmål eller tvärtom, från modersmål 

till målspråket, ”using one language as the basis for understanding or producing another” 

(1990, s.46, min översättning). 

 

- Transferering: att använda eller relatera den kunskapen om ord, struktur eller begrepp som 

man redan kan från ett annat språk för att förstå eller producera i det nya språket (1990, s.46, 

min översättning).  

 
Compensation strategies     

 

Compensation strategies används när kunskapen i det nya språket är begränsad på grund av 

till exempel, att man inte har tillräckligt ordförråd eller inte kan använda de grundläggande 

språkstrukturerna korrekt (1990, s.47 min översättning).  

 

- Switching to the mother tongue: med denna strategi kan man komplettera kommunikationen 

genom att använda orden på modersmål men utan att översätta dem till målspråket. Ett 

exempel kan vara, Tengo hambre, quiero äta. Här inkluderas ändringar i ords ändelser från 

det nya språket till ord från modersmålet, det vill säga, att uttala ett ord på svenska med 

spansk ändelse, eller tvärtom (1990, s.50, min översättning). 

 

- Getting help: fråga mottagaren efter hjälp för att komplettera meddelandet i målspråket 

(1990, s.50, min översättning). 

 

- Using mime or gesture: att använda kroppsspråket, liksom mimik eller gester i stället för 

verbala ord eller uttryck för att göra sig förstått (1990, s.50, min översättning).   

 

- Avoiding communication partially or totally: undvik att använda svåra ord och uttryck som 

inte behärskas av eleverna, och som kan försvåra interaktionen (1990, s.50, min 

översättning). 

 

- Selecting the topic: välj ett tema som är intressant för eleverna. Det är också viktigt att se 

till så att eleverna har tillräcklig ord- och grammatikkunskap så att de lyckas med 

interaktionen (1990, s.50, min översättning). 

 

- Adjusting or Approximating the Message: använd enkla strukturer för att kunna 

kommunicera och göra sig förstådd på ett enkelt sätt (1990, s.50) 

 

- Using a Circumlocution or Synonym: beskriv ordet som saknas på ett annat sätt, eller 

använd synonymer.  
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Metacognitive strategies       
 

Metacognitive strategier hjälper eleverna att organisera sin egen lärandeprocess. Enligt 

Oxford (Oxford 1990, s.135–136, min översättning) är de metakognitiva strategierna, i 

kombination med de kognitiva strategierna, nödvändiga och kan appliceras i modersmålets 

alla fem färdigheter, det vill säga lyssna, läsa, skriva, tala och samtala. Till den kategorin hör: 

 

 - Paying attention: elevens egen förberedning av uppgiften inför genomförandet, att lyssna 

och vara fokuserad under lektionerna och inte ägna sig åt något annat (Oxford 1990, s.138, 

min översättning). 

 

- Setting goals and objectives: sätt ett mål med studierna (Ibid, s.139, min översättning). 

 

- Seeking pratice opportunities: försöka hitta möjlighet för att öva språket utanför 

klassrummet, till exempel genom kontakter med elever som har målspråket som modersmål 

eller genom sociala medier (Ibid, s.139, min översättning).  

 

- Self-monitoring: reflektera över sitt lärande och sina misstag och rätta sig själv därefter 

(Ibid, s.140, min översättning).   

 

- Self-evaluating: att själv utvärdera resultaten– vad gick bra? vad behöver förbättras? (Ibid, 

s.140, min översättning).   

 

Affective strategies    
 

Affective strategies är alla strategier som relaterar till elevernas känslor, attityd, motivation 

och värden. Exempel på affektiva strategier är: 

 

- Using music: använd musik för att minska ångest (Oxford 1990, s. 143, min översättning). 

 

- Making positive statements: lära eleverna att tro på sin egen utveckling och framsteg i 

språket (Ibid, min översättning). 

 

- Taking riks wisely: genom att våga prata och acceptera att göra fel när man använder 

målspråket (Ibid, s.144, min översättning). 

 

Social strategies 
 
Social strategies hjälper eleverna att utveckla kunskap i målspråket genom interaktionen med 

andra. De strategierna har en viktig roll angående den muntliga interaktionen i målspråket. 

Till den här kategorin tillhör två viktiga strategier som är grundläggande för att den sociala 

interaktionen ska lyckas: Asking for clarification or verification och Cooperating with others 

(Oxford 1990, s.145–146, min översättning). 

 

- Asking for clarification or verification: be mottagaren att repetera, omformulera, förklara, 

prata saktare eller ge exempel på vad man menar. Man kan också fråga mottagaren eller 

läraren om det är korrekt det som sägs. Genom repetition eller omformulering ges möjlighet 

till att få feedback från mottagaren som samtidigt bekräftar om budskapet har blivit förstått, 

eller om något har blivit fel (Oxford 1990, s.146, min översättning). 
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- Cooperating with others: att samarbeta med andra anses vara ”grunden för en kooperativ 

språkinlärning” (Oxford 1990, s.147; min översättning). Vikten av att samarbeta är inte bara 

språkutvecklingen som sker genom att lära sig av varandra under interaktionen, utan också 

att den interaktiva processen ökar elevernas ”självvärde och sociala acceptans” (Ibid). En 

annan fördel med den sociala interaktionen är att eleverna lär sig att lyssna på andra och vara 

omtänksam mot andra samtidigt som inlevelsens förmåga (empathy) hos eleverna ökar (Ibid, 

s.146, min översättning). 

 

3.4.2 De icke-verbala komponenterna 
 

Som redan nämnts av olika forskare (se exempelvis Oxford 1990; Möller 2002; Blomström 

& Persson 2014; Cestero 1998) är den icke-verbala kommunikationen en av strategierna för 

att kommunicera med varandra och stödja den muntliga interaktionen. Här närmast 

presenteras Ana Mª Cesteros (1998 i Dumitrescu & Andueza 2018, s.xii) klassificering av de 

icke-verbala komponenterna som Cestero relaterar till inlärningen av spanska som 

andraspråk (L2). I avsnittet förklaras vad den icke-verbala kommunikationen innebär, vilka 

dess komponenter är, samt vilka funktioner dessa komponenter har i den muntliga 

kommunikationen.  

 

I Läroplanen Lgr 11 står att “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 2017b, s.67). Med detta menar Skolverket 

(2017a) att använda den icke-verbala kommunikationen som ”ett verktyg för att hålla i gång 

samtalet ” (Skolverket 2017a, s.16).  

 

Den icke-verbala kommunikationen innebär, enligt Cestero (2018),” all the nonlinguistic 

signs and systems of signs that communicate or inform […] include cultural habits and 

customs in the broadest sense and the so-called nonverbal communication systems” (2018 i 

Dumitrescu & Andueza 2018, s.91). Vidare menar forskaren att de icke-verbala 

komponenterna är en betydande och grundläggande del av kommunikationen och poängterar 

vikten av att inkludera dem i den spanska L2 undervisningen, eftersom det anses vara ett stort 

stöd för att lyckas med en fullständig kommunikativ kompetens (2018, s.90–91, min 

översättning).  

Enligt Cestero (2017) kännetecknas de icke-verbala signalerna och systemen av följande: 

 

- de kan vara aktiva eller passiva. De är aktiva när vi medvetet använder de för att stödja   

kommunikationen, till exempel genom rösten eller med ansiktsuttryck, samt passiva när de 

uttrycks utan att framkalla dem, som till exempel kroppsställning, att sucka djup, osv.  

-  de kan användas självständiga eller i kombination med det verbala språket, 

-  de har ett funktionellt syfte till exempel, att hälsa, att tacka, att presentera, osv. 

-  de är multifunktionella, till exempel kan de ange, bekräfta eller förstärka ett budskap, eller 

motsatsen, försvaga och motsäga något eller dölja meningsbetydelse, 

-  man kan kommunicera utan att använda det verbala språket, till exempel uttrycka att man 

är varm eller att man fryser, att man är hungrig, osv. bara med hjälp av gester. 

-  man kan reglera interaktionen genom rösten, pauser, ge tur och ordning för att prata, osv. 

-  de underlättar interaktionen 

-  de rättar till eller stödjer interaktionen när det verbala språket inte räcker till, 

-  de gynnar kommunikationen. 

    (Cestero 2017 s.1055–56, min översättning). 
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Cestero (1998) skiljer mellan fyra icke-verbala kommunikationssystem: två grundläggande, 

the paralinguistic (rösten, pauser, tystnaden) och the kinesics (rörelse, mimik) samt två 

sekundära eller kulturella, the proemic (att skapa, utformning och användning av utrymmet), 

och the chronemic (skapa, utformning och användning av tiden) systemen. (1998, s.10–11, 

min översättning). Som jag nämnt ovan, the paralinguistic och the kinesics, anses vara de 

grundläggande systemen i den icke-verbala kommunikationen, på grund av sin stora inverkan 

i den muntliga kommunikationen, inte bara i språkundervisningen utan också i den mänskliga 

kommunikationen i allmänhet. Därför presenteras härnäst en sammanfattning av dess 

grundläggande tecken. 

 

The paralinguistic system 
 

The paralinguistic system bildas av: the physical qualities of sound, the physiological or 

emotional reactions, the quasi-lexical elements och the pauses and silences (Dumitrescu & 

Andueza 2018, s.92-93).  

 

- The physical qualities of sound: här räknas rösts ton, kvantitet och styrka för att bestämma 

informationen som man vill meddela eller för att nyansera kommunikationens innehåll. Ett 

exempel kan vara uttrycket ¡Ay! för att ge uttryck åt smärta, förståelse eller överraskning 

(Cestero 2017, s.1061, min översättning). Till denna grupp hör alla typer av röster som vi 

använder i de olika tillfällena där kommunikationen sker. Beroende på hur högt eller lågt vi 

pratar, om vi viskar eller skriker, eller om vi pratar med en trevlig eller otrevlig rösts ton, kan 

budskapet förstås olika. Ett exempel som Cestero (2017) presenterar är uttrycket No te 

muevas (rör dig inte) och förklarar att det kan ha olika betydelse beroende om det uttalas 

med viskande eller skrikande röst eller om, till exempel man uttrycker det med irritation 

(Ibid). 

 

- The physiological or emotional reactions: är till exempel skrattet, snyftet, sucken, skriket, 

hostan och gäspningen. De kan användas i kommunikationen på ett självständigt sätt eller i 

kombination med det verbala språket. Två exempel som uppmärksammas är skrattet och 

gäspning som kan betyda olika beroende på sammanhangen. Skrattet, som anses vara en 

universal-paralingvistisk gest, kan uttrycka glädje, att man har eller tycker att det är roligt, 

men också sorg eller rädsla och nervositet. Å andra sidan kan gäspning betyda att någon eller 

något är långtråkig eller att man är trött (Cestero 2017, s1061-2, min översättning).  

 

- The quasi-lexical elements: här tillhör uttryck som meddelar en levande känsla som till 

exempel ¡Oh! ¡Uy! ¡Aja! Hmmm, Hm, Pssss, Uff, Chss. De kan betyda olika beroende på 

vilket sätt man uttrycker dem. Till exempel ¡Uy! kan betyda smärta eller överraskning, Uff 

kan betyda att det är varmt eller att det är jobbigt, Chss kan användas för att få någons 

uppmärksamhet eller för att hälsa på någon, Hm kan användas för att visa att man håller med 

den som pratar. Dock kan betydelsen variera beroende på språket och landetskulturen 

(Cestero 2017, s.1063, min översättning).    

 

- The pauses and silences: är två av de paralingvistiska tecknen. Pauses kan uttrycka att man 

är klar med det som pratas och att man ger turen för att prata till den som lyssnade. Silences 

i ett samtal kan uttrycka bristen i interaktionen, som till exempel när budskapet inte har 

förståtts, när man inte är säker på vem ska prata näst, eller att man inte vet vad man kan svara, 

osv (Cestero 2017, s.1064, min översättning). 

The kinesics system 
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Till The kinesics system hör tre kategorier: Gestures, Manners och Postures. De 

kommunikativa rörelserna används medvetet eller omedvetet för att producera 

kommunikationen och kan betyda olika beroende på språk och landetskultur (Cestero 2017, 

s.1066, min översättning). Nedan   presenteras en kort sammanfattning av de tre kategorierna 

med exempel.  

 

- Gestures: med detta menas ansikts- och kroppsrörelser. Ansiktsrörelser kan göras med hjälp 

av ögonen, ögonlocken, ögonbrynen, näsan, läppar, munnen, pannan, kinderna och hakan. 

Ansiktsgesterna används för att uttrycka glädje, sorg eller tråkighet. Med kroppsrörelser 

menas till exempel när man rör på huvudet (för att neka eller bekräfta), armarna, händerna, 

axlarna, fingrarna, höfterna, benen och fötterna (Cestero 2017, s.1066, min översättning). 

 

- Manners: sättet att kommunicera genom att röra kroppen på vissa sätt, genom till exempel, 

gester (man lyfter upp handen för att hälsa, i Spanien ger man kyssar på båda sidor av ansiktet 

när man träffas eller när man säger hejdå, i Sverige ger man en kram istället). Som sagts kan 

alla rörelsesätt betyda olika beroende på i vilken kultur man befinner sig (Cestero 2017, 

s.1074, min översättning). 

 

- Postures: är alla ”kroppsställningar som kroppen vidtar och som, aktivt eller passivt, 

kommunicerar” (Cestero 2017, s.1074, min översättning). Exempel på kommunikativa 

statiska positioner är att sätta sig med benen i kors eller med sträckta ben, att korsa armarna 

på bröstet, samt att knäppa händerna bakom nacken (Ibid). 

 

4 Material och metod 
 
I följande avsnitt presenteras metodval och metoddiskussion, datainsamling – urval, 

genomförande samt vilka forskningsetiska överväganden som gjordes, och till sist 

bearbetning av det empiriska materialet. 

 

4.1 Metodval  
 

För att få svar på forskningsfrågeställningar och skapa kunskap om vilka strategier lärarna 

använder för att främja den muntliga interaktionen i den spanska undervisningen samt vilka 

fördelar och nackdelar det finns för att använda dessa strategier, har vi använt kvalitativa 

forskningsintervjuer. En kvalitativ metod används när man vill närma sig problemet på ett 

djupare och mer detaljerat sätt och ta fram budskapet som ligger dolt (Esaiasson et al. 2017, 

s.211). Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden som blir mer sannolik beroende 

på hur stort antal som ingår i resultaten, i den kvalitativa metoden anses viktigt att undersöka 

ett begränsat antal människor eller händelser, eftersom syftet är att vara nära för att få en 

djupare kännedom av fenomenen, som är centrala för att genomföra analysen. Ett annat 

kännetecken av kvalitativa metoder är forskarens viktiga roll i ”konstruktionen av data”, det 

vill säga att forskaren blir en typ av ”redskap”, som är inblandad i själva konstruktionen och 

tolkningen av data (Denscombe 2018, s.23–25).  

 

Kvalitativa forskningsintervjuer används för att samla in data i form av människors 

berättelser och fokuserar på ”självrapportering – vad människor säger att de gör, vad de säger 

att de tror, de åsikter som de säger att de har” (Denscombe 2018, s.267). Intervjuer kan 

klassificeras som strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. I det här arbetet 
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användes semistrukturerade intervjuer som innebär att forskaren förberedde en lista med 

frågor som forskaren vill få svar på och som är relaterade till forskningssyftet. Den typen av 

intervju kännetecknas av att fokus ligger på att ge möjligheter till informanten att öppna sig 

och utveckla sina svar eller berättelser. Därför måste forskaren vara flexibel angående 

ämnenas ordningsföljd och att ställa relativt öppna frågor som ger möjligheter att be 

informanterna att berätta vidare. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuaren kan ändra eller utveckla intervjuns frågor under intervjuns gång (Ibid, s.269). 

 

Intervjuerna genomfördes på två olika sätt: fyra intervjuer gjordes ”ansikte mot ansikte” och 

två genomfördes med telefonsamtal. Fem av de intervjuade spelades in och en antecknades 

under intervjuns genomgång på grund av att informanten inte ville bli inspelad. 

 

4.1.1 Metoddiskussion: validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 

Validitet betyder undersökningens giltighet, därför är det nödvändigt att vara kritisk till 

metoden som väljs för dataanalysen. På detta sätt kan resultatens validitet och tillförlitlighet 

verifieras.  

 

Som tidigare nämnts så blir forskaren nära involverad i analysen och datainsamlingen i en 

kvalitativ undersökning (Denscombe 2018, s.420) och därför är det viktigt att man håller sig 

neutral och ”vid sidan” så informanterna inte blir påverkade av intervjuaren. Trots att jag 

kände fyra av informanterna sedan tidigare, anser jag att det inte har påverkat resultaten, 

eftersom alla lärare höll sig fokuserade på att svara på frågorna och min roll under intervjun 

enbart var att ställa frågorna, lyssna och försöka vara neutral. 

 

Att välja forskningsintervju som metod har som fördel att man kan kontrollera eller bekräfta 

data under intervjuns gång, genom till exempel att säga ”menar du att…” eller repetera något 

som inte har förståtts (Denscombe 2018, s.293, 420). I det här fallet blev informanternas 

bekräftelse ett sätt att validera min egen förståelse av berättelserna. Ytterligare skickade jag 

till varje respondent en kopia av transkriberingen, där de kunde rätta, ändra eller tillägga 

informationen och efteråt få deras validering. 

 

Undersökningens tillförlitlighet i en kvalitativ studie blir svår att kontrollera genom att 

stegvis upprepa forskningen, till skillnad mot en kvantitativ undersökning. En orsak är att i 

en levande situation, som till exempel en personlig intervju där människor spelar en roll, blir 

det omöjligt att upprepa eller att få en exakt kopia av den sociala inramningen. En annan 

orsak är att forskaren är nära involverad i hela processen och möjligheten att annan forskare 

kan få identiska empiriskt material eller slutsatser är nästan omöjlig. Men det finns ett sätt att 

visa forskningens trovärdighet och det är, som visas i det här arbetet, genom att vara 

”transparent” under hela processen, med en detaljerad beskrivning av arbetssättet kring 

intervjuns genomförande, transkriberingen och tolkningen, visa vilka steg som gjordes för 

att inte påverka informanternas svar, det vill säga, vilka procedurer och beslut gjordes så den 

kan bli granskad av andra forskare (Desncombe 2018, s.419, 421). Ett annat sätt att visa 

studiens trovärdighet är att informanternas berättelser är olika. Här måste uppmärksammas 

att lärarna svarade på intervjuns frågor utan att utgå från Oxfords (1990) modell. Det vill säga 

att lärarna svarade enligt egen erfarenhet och kunskap om strategier för att främja den 

muntliga interaktionen i spanskundervisning, vilket gör intervjuresultaten mer trovärdiga. 
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Metoden som valdes, kvalitativa forskningsintervjuer, anses vara användbar för att svara på 

de två frågeställningarna som formulerades i början av studien. Däremot ger studien inte 

några allmängiltiga resultat. För att studien ska vara generaliserbar måste det göras ett 

slumpmässigt urval och till en stor population (Esaiasson et al. 2017, s.171). Den kvalitativa 

studien med sex lärarberättelser ger endast en begränsad bild av ett antal strategier som 

används av sex spansklärare i undervisning, vilket inte leder till kvantitativa generaliserbara 

uttalanden som representerar spansklärare i stort. Däremot kan studien användas som grund 

för att göra en kvantitativ undersökning. Den djupa informationen som den här kvalitativa 

undersökningen tillför och som har skapats genom personliga intervjuer, kan stödjas genom 

att genomföra ett kvantitativt frågeformulär till ett stort antal lärare som innefattar olika 

kommuner i hela Sverige.  

 

4.2 Datainsamling 
 

Det empiriska materialet som insamlades för det här arbetet består av sex kvalitativa 

intervjuer som genomfördes på två olika sätt. Fyra av dem var personliga intervjuer, vilket 

innebär att jag träffade varje informant personligen på den plats informanterna önskade, och 

spelade in intervjun. De andra två intervjuerna var genom telefonsamtal, där jag ringde varje 

informant och spelade in samtalet.   

 

4.2.1 Urval och genomförande 
 
Informanterna som deltog i studien är sex högstadie-legitimerade lärare i spanska som för 

närvarande arbetar i olika kommunala skolor, från två olika kommuner i Sverige och som 

varit verksamma mellan 2 till ca 12 år. Nämnda lärare, alla kvinnor i ålder mellan 28 och 51 

år, undervisar från årskurs sex till nio. Två av lärarna har spanska som modersmål och de 

andra fyra har svenska eller annat modersmål. Fyra av informanterna hade jag tidigare 

kontakt med, och de andra två hade jag aldrig träffat förut (en var bekant till en personlig 

kontakt och den andra kontaktades via sociala medier). I början hade jag kontaktat en total 

av elva lärare därav fick jag svar av nio.  Tre av de nio lärare hade mycket att göra och kunde 

inte träffa mig för att göra intervjun. Till slut blev det sex lärare som kunde deltaga i intervjun.  

 

För att uppnå individskyddskravet inför en undersökning måste man som forskare ta hänsyn 

till de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, tyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). 

 

Informationskravet innebär att forskaren måste ge en viss bakgrundsinformation om 

undersökningen till undersökningsdeltagarna. I denna information bör inkluderas syftet, de 

deltagandes villkor samt i stora drag hur undersökningen kommer att genomföras (2002, s.7). 

Dessa villkor uppfylldes genom att skicka ett mejl tillsammans med ett informationsbrev (se 

bilaga 1) till varje informant, där jag förklarade undersökningssyftet, information om vad det 

innebar att vara deltagande i studien, intervjufrågor (se bilaga 2), och att datainsamlingen 

byggde på personliga intervjuer. Nyttjandekravets princip säger att ”uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2012, s.14). 

Det förklarades både, skriftligen och muntligen att informationen kommer att behandlas 

konfidentiellt och enbart användas för forskningsändamål. 

 

I meddelandet uppmuntrade jag dem att vara en del av undersökningen, men samtidig lyftes 

fram att deltagandet i undersökningen var frivilligt och att informanterna när som helst kunde 
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avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. På samma sätt gjordes det synligt att 

anonymitet garanterades. Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter eller data 

som har skapats under datainsamlingens process måste skyddas så att ingen kan ta del av den 

(Vetenskapsrådet 2002, s.12). Eftersom informanternas röster anses vara personliga uppgifter 

som kommer att sparas i min dator tills uppsatsen blir godkänd, skickades det i förväg en 

anmälan (se bilaga 3) om behandling av personuppgifter till dataskydd vid Högskolan 

Dalarna. Ett exempel på anonymitet är att jag i det här avsnittet berättar på ett mycket allmänt 

sätt om informanternas bakgrundsinformation, och att informanterna kodades.  

 

En sista kommentar i brevet var att jag kunde anpassa mig till deras möjlighet att träffas, 

angående när och var, samt att de kunde välja på vilket språk de ville att intervjun skulle 

genomföras. Det sistnämnda har bidragit positivt till en relativ hög svarsfrekvens 

(Desncombe 2018, s.281). 

 

Samtyckskravet är deltagarnas rättighet att själva bestämma om man vill, eller inte vill, 

medverka i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Alla intervjusdeltagare var vuxna 

och de samtyckte medverkan genom att via mejl eller sms godkänna sitt deltagande. 

Dessutom frågades, både skriftligt och muntligt, om de godkände att bli inspelade. 

Informanterna fick också, innan intervjun sattes i gång, information om detta. Eftersom 

lärarnas svar var positiva, var nästa steg att träffas. Som tidigare nämnts så har intervjuerna 

genomförts på två olika sätt. Fyra lärare önskade träffas på sina arbetsplatser och två lärare 

föredrog att göra intervjun via telefon. Vid varje intervju har jag först gjort en kort repetition 

av de etiska principer som nämnts i informationsbrevet, och en påminnelse om att deras 

medverkan kommer att förbli anonym. Efter det informerade jag om att intervjun kommer 

spelas in och informerade att för att skydda deras röst har det redan skickats en anmälan om 

behandling av personuppgifter till dataskydd i Dalarna Högskolan. Innan intervjun sattes i 

gång, delade jag ut intervjufrågornas underlag (i intervjuer som var ”ansikte mot ansikte”) 

samt frågade en gång till om tillstånd att spela in samtalet. 

 

Varje lärare intervjuades enskilt och min roll under intervjun var att ställa frågorna, lyssna 

och försöka vara neutral. På detta sätt minimeras min påverkan i informanternas svar. Enligt 

Denscombe (2018, s.278) är tanken att forskaren ska ”förhålla sig neutral och försiktig till de 

uttalanden som den intervjuade gör under intervjun”. Detta kan underlätta för informanten 

att öppna sig mer. Dock fanns det vissa moment under intervjun där jag bad om 

förtydliganden om någon oklarhet, eller för att få en bekräftelse – det sistnämnda gjorde jag 

genom att till exempel sammanfatta det som svarades sist och vänta på informantens 

bekräftelse. En annan detalj som upptäcktes när jag gjorde intervjustranskriptioner var att jag 

i vissa fall ställde ytterligare frågor för att få mer detaljerad eller utvecklad information. 

Andra gånger, gav jag några exempel för att guida informanten, till exempel under fråga 

nummer 6, Vilka strategier använder du mest för att främja den muntliga interaktionen i den 

spanska undervisningen? Att ge exempel för att hjälpa informanten att besvara frågan eller 

upprepa, samt be om mer detaljer, anser Desncombe (2018, s.281) vara bra intervjuknep. 

Under intervjun har också gjorts fältanteckningar som komplement till det som sägs. Att göra 

fältanteckningar är nödvändigt för att man kan tillägnas information som inte kan spelas in, 

som till exempel atmosfären under intervjuns gång eller om något händer med 

inspelningsutrustning (Ibid, s.286). 

 

Efter avslutad intervju frågade jag om informanterna hade något mer att tillägga, och sedan 

informerade jag om hur intervjun kommer att behandlas, samt att de kommer att få en kopia 

av transkriberingen och frågan om validering för att använda materialet i undersökningen. I 
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samma mejl kommer informanterna att inbjudas för att ändra det som de anser vara fel eller 

tillägga något annat om de kommit på något i efterhand.  

 

4.2.2 Bearbetning av det empiriska materialet inför analysen 
 
Intervjuns underlag byggs på fyra fasta bakgrundsfrågor och sju öppna frågor. Samma 

intervjuguide användes till samtliga intervjuer. Intervjuslängd varierade mellan de olika 

informanterna från ca 15 till 30 minuter. Två intervjuer genomfördes och spelades in genom 

ett telefonsamtal. Fyra intervjuer gjordes ”ansikte mot ansikte” men bara tre av dem spelades 

in. En av de informanterna föredrog att inte blir inspelad och därför användes 

fältanteckningsmetoden. Nackdelen med att inte spela in intervjun är att det blir svårt att 

skriva allt som sägs, vilket gör att man kan missa viktiga detaljer (Denscombe 2018, s.286). 

Detta löstes genom att informanten erbjöd sig att skriva ner sina svar under tiden vi pratade.  

 

För att få en helhetsbild av det empiriska materialet måste det först transkriberas och 

kommenteras. Denscombe (2018, s.395) påpekar att transkriberingsprocessen måste tas på 

allvar och som en viktig del av intervjumetoden. Vidare menar Denscombe att trots att det är 

ett ansträngande och tidskrävande arbete, är det mycket värdefullt eftersom det är ett sätt att 

komma i ”närkontakt” med det insamlade materialet (Ibid). Därför var det första steget att, 

efter varje intervju, lyssna noggrant på och transkribera den. Vidare skrevs materialet ut och 

därefter noggrant läst. Ett tips är att skriva ut några kopior samt skydda och spara originalen 

(Ibid, s.394).  

 

Nästa steg var att läsa varje text noggrant för att kunna få en helhetsbild av vad varje 

informant har svarat, för att sedan leta efter teman. Under tiden gjordes några anteckningar 

med ytterligare nya tankar eller nyckelord. Jag bestämde mig för att utgå från mina två 

frågeställningar och försöka hitta svaret på dem. Därför markerades alla strategier som 

lärarna nämnde och jag försökte att samla ihop gemensamma strategier och beteckna dem 

enligt Oxfords (1990) strategismodell, så samma beteckning används för alla informanter. 

Samtidigt markerades de citat som ansågs relevanta för att använda i avsnittet 5. Resultat.  

 

Vidare reducerades texten, och de viktiga delar som ansågs har stor betydelse använts senare 

i analysen. 

 

5 Resultat 
 
I följande avsnitt redogörs lärarnas berättelser i intervjuerna. Syftet är att svara på studiens 

frågeställningar och därför delas avsnittet i två teman: Strategier som lärarna använder mest 

för att främja den muntliga interaktionen på målspråket och Fördelar och nackdelar, enligt 

lärarna, att använda dessa strategier?  

 

5.1 Strategier som lärarna använder mest för att främja den muntliga 
interaktionen i spanska 
 

Utifrån lärarnas berättelser om vilka strategier de använder mest för att främja den muntliga 

interaktionen i klassen, har en indelning gjorts. De olika strategierna som nämndes av varje 

informant under intervjun kommer att placeras enligt Oxfords (1990) strategimodell och 

strategiklassificering: Cognitive, Compensation, Affective och Social strategies. För att få en 

helhetsbild presenteras först en tabell med respektive strategier och därefter lärarnas 
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berättelse om dessa strategier. Varje tabell har sju kolumner och där presenteras, i ena kanten, 

strategikategori och tillhörande strategier med Oxfords strategitaxonomi på engelska, på 

detta sätt blir det lättare att identifiera de olika strategierna under resultatens presentation. 

Längst upp, till höger om strategikategorierna, står de sex informanterna som i tabellen kodas 

som Inf.1, Inf.2, osv, och som i resultatsavsnittet presenteras som Informant 1, Informant 2, 

osv. Fält som är markerade med ett kryss visar vilken strategi respektive informant använt 

sig av. Under varje tabell presenteras tabellnumret och titeln. 

 

 

Cognitive strategies 
 

Inf.1 Inf.2 Inf.3 Inf.4 Inf.5 Inf.6 

Repeating 

 

x x x x x x 

Using resources for receiving and sending 

messages 

x x x x x x 

Formally practicing with sounds and writing 

systems 

x      

Translating 

 

   x   

Transfering 

 

x x x    

 
Tabell 1. Användning av Cognitive strategies. 

 

Repeating är en av de strategierna samtliga lärare brukar använda i den spanska 

undervisningen. Informanterna 1, 2, 3 och 4 brukar inleda lektionerna på spanska genom att 

ställa enkla frågor som eleverna känner igen. Informanterna 1 och 2 brukar till exempel fråga 

”vad är det för dag? vilken månad är det, vad är det för väder ute?”. Informant 2 frågar också 

”vad är det för mat i skolan?” eller ”hur dags börjar lektionen?”. Frågorna utvecklas beroende 

på årskurs, det vill säga att om läraren redan har gått genom tempus perfekt, så formuleras 

frågorna i perfekt, om eleverna kan futurum formuleras frågorna i futurum, osv.  Informant 

5 brukar börja med att eleverna säger någonting på spanska så fort lektionen börjar, till 

exempel orden som de jobbar med. Repetition används av informant 5 för att öva på uttalet, 

läraren säger ordet först och eleverna repeterar efter. Informant 3 påpekar också om vikten 

av att repetera ord, grammatik, osv så eleverna inte glömmer bort kunskapen som de redan 

har. 

 

Using resources for receiving and sending messages används av alla informanterna för att 

främja den muntliga interaktionen.  Informanterna nämner en lång lista där det bland annat 

ingår: läroboken, pratkort3, stödmaterial, bild, digitalläromedel, korta klipp, debatt, glosor 

och lexikon. Läroboken används av alla förutom av informant 6, som använder mycket 

digitalverktyg istället, till exempel Quizlet. Informant 1, 2, 3 och 5 använder de muntliga 

övningar som finns i läroboken till varje kapitel, samt de digitala läromedel som tillhör 

läroboken. Informant 1 och 5 använder som komplement, pratkort med enkla teman som till 

exempel, familj, favoritsport, din dag, osv och som digital resurs Quizlet. Informant 1 och 3 

                                                 
3 Pratkort förklaras av informant 1 som små kort anpassade till olika nivåer i spanska, som innehåller olika, 

enkla teman, som till exempel: familj, kläder, favoritsport, osv. Informant 5 pratar om små kort med ord där 

eleverna ska förklara det som man ser på kortet, men med andra ord. 
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använder stödmaterial för att förbereda eleverna inför de muntliga aktiviteterna. Informant 1 

berättar:  

Jag brukar alltid ge dem stödmaterial med bra fraser, inledningsfraser, avslutningsfraser, åsiktsfraser, 

osv. som de kan använda sig av för att stötta dem, så att de inte låser sig.    

Informant 3 förbereder eleverna genom att genomföra följande steg innan de muntliga 

aktiviteterna, dock anpassade till de olika årskurser och nivåer:   

Vi tar ett ”tema” i taget, till exempel hus, rum, möbler, prepositioner, samt tillhörande grammatik eller 

fraser. Eleverna brukar läsa texter där det viktigaste ordförrådet ingår i ett sammanhang. De översätter 

också texterna med hjälp av glosor […] Sedan brukar eleverna skapa egna fraser själva och tillsammans 

med andra och med stöd av lexikon och läraren. De skriver texter om till exempel, sitt hus och sitt rum, 

vilket de får respons på. Efter bearbetning av texterna kan de sedan berätta om samma sak för någon 

eller några kamrater eller för läraren, om det ska bedömas.  

En annan resurs som lärare berättar att de använder är bilder. Informant 1 berättar att eleverna 

delas in i grupper där varje grupp har en bild där det exempelvis finns olika personer från en 

familj. Sedan får varje grupp presentera de personerna som finns på bilden genom att berätta 

om deras utseende, vad de har för kläder, osv. Korta filmer är också en resurs som används 

av till exempel informanterna 2 och 5, som anser de mycket användbara eftersom det finns 

en bred variation av olika teman. Exempel på video är de från ELE eller Urs material. 

Informant 4 använder mycket debatt utifrån till exempel en video från Urs ”Pregunta ya” som 

ett sätt att främja interaktionen i klassen. Informant 4 menar att eleverna ser den korta filmen 

först och sedan ställer läraren några frågor som eleverna försöker besvara på spanska. 

 

Formally practicing with sounds and writing systems är en kognitiv strategi som informant 

1 använder ibland när de arbetar med de muntliga övningarna från textboken. Ett sätt att öva 

på uttal är att eleverna spelar in sina röster och lyssna efteråt på dem. På detta sätt kan 

eleverna korrigera sina uttal, samt att de lär sig av varandra genom att lyssna på deras uttal. 

 

Translating upplevs på lika sätt av informanterna 1, 2 och 3. Informant 1 upplever att 

eleverna försöker översätta från svenska till spanska när de pratar, vilket hon anser man inte 

ska göra, eftersom hon anser det blir svårare för eleverna. Med detta menar Informant 1 att 

eleverna har en begränsad kunskap i spanska för att kunna uttrycka sig på samma sätt som 

de gör på svenska. Informant 3 tycker att eleverna i årskurs sex till nio har ett mycket 

begränsat ordförråd för att kunna uttrycka det man vill säga på spanska på samma sätt som 

de gör på svenska. Sammanfattningsvis anser informanterna 1, 2, och 3 att det är bäst om 

eleverna undviker att översätta från svenska till spanska och att de istället använder sig av 

kunskapen de redan har för att kunna uttrycka sig på målspråket. 

 

Transfering upplevs av informanterna 1, 2 och 3, som en bra lösning för att undvika att 

eleverna översätter från svenska till spanska. Informant 1, till exempel, försöker förklara att 

viktigast är att de försöker prata genom att använda kunskapen som de redan har, att det gör 

inget om det inte är grammatisk korrekt. Informant 2 och 3 tycker likadant och föreslår till 

sina elever att använda orden de redan kan. Vidare ger informant 2 exempel på hur man gör 

om man inte kommer ihåg ett ord på spanska:   

Till exempel, om de ska använda ordet ”perro” och inte kommer ihåg hur det sägs på spanska, berättar 

jag att de kan försöka berätta att det är ett djur, att det har fyra tassar och om de inte kan ordet ”tassar” 

så kan de använda mimiken. De kan också rita det på tavlan (min översättning).    
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Compensation strategies 
 

Inf.1 Inf.2 Inf.3 Inf.4 Inf.5 Inf.6 

Getting help 

 

x x x x x x 

Using mime or gesture 

 

x x x x x x 

Avoiding communication partially or totally 

 

x  x    

Adjusting or approximating the message 

 

x x x x x x 

Using a circumlocution or synonym 

 

x x x  x x 

 
Tabell 2. Användning av Compensation strategies. 

 

Getting help strategin nämns av alla informanter. Alla berättar med positivitet att när eleverna 

jobbar i grupp eller i par känner de sig tryggare och hjälper varandra. Informant 1 lyfter fram 

att hon brukar vara noggrann med att påminna eleverna om vikten av att hjälpa varandra för 

att alla har olika kunskap som kan bidra positivt till framgångsrik interaktion (utvecklade 

information finns i strategin Cooperating with others). 

 

Using mime or gesture är en strategi som samtliga informanter anser mycket nödvändig. 

Informant 1 använder sig av gester och kroppsspråk, och ritar även på tavlan när eleverna 

inte förstår. Hon försöker också att prata sakta och artikulera ordet tydligt. Informant 3 säger:    

Miner och kroppsspråk använder jag hela tiden. Ritar mycket på tavlan. Visar korta klipp från till 

exempel Youtube, för att förklara ”okända” ord som till exempel ”flamenco”. 

Andra icke-verbala strategier som informant 3 nämner är: mimik, händer, teater, bilder, 

videos, rita på tavlan. Informant 6 använder tillsammans med eleverna teater och charader. 

Informant 5 berättar följande:    

Det är klart att när man pratar använder man hela kroppen, tittar, pekar, visar […] Jag påminner alltid 

om att när man pratar ”använd vad du kan, peka, visa, med kroppen… 

Avoiding communication partially or totally nämns av informanter 1 och 3. Informanten 1 

berättar att ett sätt att förbättra interaktionen är att eleverna ska använda den kunskap de redan 

har och inte krångla med ord eller uttryck som de inte behärskar. Informant 3 tycker att 

eleverna som studerar spanska på högstadiet har ett mycket begränsat ordförråd för att kunna 

uttrycka sig på samma sätt som de gör på svenska, och därför är det viktigt att eleverna lär 

sig att använda strategin ”att förenkla”:  

Jag vill att eleverna ska använda gamla kunskaper i nya situationer och inte ta genvägar där de använder 

till exempel, grammatik som ligger på gymnasienivå och som de inte känner till. Google translate är inte 

deras vän när det gäller att översätta meningar eller stycken, enstaka ord kan vara ok, men att förenkla 

är en jätteviktig strategi.  

Adjusting or approximating the message är också en av de strategier som informanterna 

använder mest, främst genom att anpassa språket med enkla och fasta uttryck. Som vi redan 

har nämnt i strategin Repeating, börjar informant 1, 2, 3 och 4 lektionerna genom att ställa 

enkla frågor, och ge fasta uttryck som eleverna känner igen. Informant 2 säger till exempel 

att hon alltid använder samma frågor, vilket gör att efter några veckor känner eleverna igen 
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dem och vet vad de betyder. Informant 5 brukar förbereda eleverna genom att skriva ord och 

uttryck på tavlan som handlar om de teman de går genom och ska prata om. Informant 1 

berättar att hon ställer enkla frågor såsom, hur eleverna mår, som eleverna svarar på spanska. 

 

Using a circumlocution or synonym strategin nämns av alla informanter förutom informant 

4. Övriga informanter försöker lära eleverna att använda orden som de kan för att utveckla 

samtalet. Ett exempel som tidigare nämnts av informant 2, samtycker också informant 1 med, 

och berättar följande:   

Jag brukar tipsa dem om till exempel att när de inte kommer på vad hund heter, så kan man antigen ta 

vilket annat djur som helst för att bara få interaktionen att flytta, så kan man försöka förklara vad en 

hund är: att det är ett djur, att den har fyra fötter, att den har en svans, att den kan vara svart, att den kan 

vara stor och att den kan vara liten. 

 
Affective strategies 
 

 
Inf.1 

 
Inf.2 

 
Inf.3 

 
Inf.4 

 
Inf.5 

 
Inf.6 

Making positiv statements 

 

x x x x x x 

Taking risks wisely 

 

x x    x 

 
Tabell 3. Användning av Affective strategies. 

 

Making positiv statements är en strategi som nämnts av alla informanter. En av 

intervjufrågorna som informanterna svarade på var Hur gör du för att motivera eleverna när 

de inte kan eller vågar komma igång med den muntliga interaktionen? Samtliga informanter 

använder sig av strategin Making positiv statements genom att ge positiv feedback till sina 

elever. Informant 2 pratar med eleverna om vikten att lära sig språk och att det finns många 

människor som pratar spanska i Sverige, vilket ger dem möjlighet att öva i verkligheten 

utanför skolan. Vidare uppmuntrar informanten 2 sina elever genom att säga att med den 

kunskap som de kommer att få när de slutar med årskurs nio, kommer de kunna kommunicera 

på spanska. Informant 3 säger:    

Jag brukar prata om vikten av personlig utveckling och att våga göra saker även om det känns lite 

obekvämt. Det är en kunskap för livet och behövs inför framtida utmaningar.  

Informanter 3, 5 och 6 tycker att elevernas placering spelar mycket roll. Informanterna brukar 

placera eleverna med någon som de känner sig trygga med eller med någon som kan eller 

vågar lite mer, så de kan hjälpa varandra för att komma i gång med ord. Om placering i 

klassrummet berättar Informant 3 följande:      

Placering i klassrummet för att skapa en lugn och trygg klassrumsatmosfär. Studiero är jätteviktigt. 

Samtidigt kan man variera placering ibland för att eleverna ska lära känna varandra och våga prata med 

alla.   

Taking risks wisely nämndes av Informanterna 1, 2 och 6. De berättar att de uppmuntrar 

eleverna genom att säga till dem att man ska våga prata och att det är okej att säga fel. De 

berättar för eleverna om sina egna erfarenheter med att lära sig ett andraspråk och att det gör 

inget att säga fel, ”det är precis genom att göra fel man lär sig att göra rätt” (egen 

översättning), säger Informant 2 och instämmer med Informant 1 att viktigaste är att våga 

säga något på målspråket.  
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Social strategies 
 

Inf.1 Inf.2 Inf.3 Inf.4 Inf.5 Inf.6 

Asking for clarification 

 

  x    

Cooperating with others x x x x x x 

 

 
Tabell 4. Användning av Social strategies. 

 

Asking for clarification nämnds av Informant 3, som påpekar om vikten att lära eleverna att 

fråga ”kan man säga eller skriva så här?” och inte att de frågar ”hur säger man det här på 

spanska?”. Skillnaden mellan de två formerna är att med den första har eleverna redan gjort 

en reflexion och har hittat strategier för att skapa uttryck, mening, osv. 

 

Cooperating with others och ta hjälp av varandra är en strategi som samtliga informanter 

uppmärksammar. Informanter 1, 2, 5 och 6 anser att eleverna känner sig tryggare när de 

jobbar med andra i par eller i grupp. Eleverna har olika kunskapsnivå och att jobba 

tillsammans gör att de kompletterar och lär sig av varandra. Till exempel, Informanten 5 

säger:  

De har ju olika kunskaper med, en del har lättare att förstå grammatiken, en del har lättare för ord och 

en del vågar prata, så att de jobbar tillsammans tycker jag är jättebra. Att de kan hjälpa varandra och att 

de också får se att det inte är jättelätt för alla. Så de pratar med varandra och försöker hitta strategier och 

tänka tillsammans.  

Informant 3 anser att ibland när eleverna sitter med andra kan det finnas risk att de ”lättare 

börjar göra annat”. Det anser också Informant 4 som svarar tveksamt till frågan om hon tycker 

att interaktionen fungerar bättre om eleverna jobbar i grupp eller i par. Informant 4 anser att 

det beror på årskursen men hon lyfter också fram att risken är att de börjar prata om något 

annat. 

 

5.2 Fördelar och nackdelar            
 
Beroende på strategi och informant, har dessa nämnda strategier i avsnittet 5.1, olika fördelar 

och nackdelar. Härnäst följer en sammanfattning av lärarnas berättelse om det de anser vara 

fördelar och nackdelar med vissa strategier. 

 

För att fortsätta med samma ordning som föregående avsnitt, kommer strategierna att 

presenteras utdelade i sina respektive strategikategorier: Cognitive, Compensation, Affective 

och Social strategies. Dock presenteras fördelar och nackdelar bara av de strategier som 

informanterna uppmärksammade. 

 

5.2.1 Fördelar och nackdelar med Cognitive strategies 
 
Repeating strategin anser Informant 1 har en stor fördel. Genom att repetera enkla uttryck 

anser Informant 1 att det bidrar till att eleverna övar på att förstå och kunna svara på frågorna 

samtidigt som den muntliga interaktionen främjas. Informant 3 anser att fördelen med 
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repetition av ord, grammatik osv, är att det hjälper eleverna att inte glömma den kunskapen 

de redan har.  

Väldigt mycket digitalt. Quizlet funkar jättebra, det är bra för att lära ord och glosor, man kan också 

lägga in bilder. Det funkar jättebra och är väldigt uppskattat av eleverna.   

Using resources for receiving and sending messages strategin anser till exempel Informant 

1 har fördelar och nackdelar. Informant 1 tycker att användning av bild för att öva på 

produktion och interaktion bidrar till att eleverna använder sin fantasi för att skapa det som 

senare ska berättas för andra i klassen. Däremot ses som nackdel att eleverna ibland fastnar 

på detaljer och då upplever de aktiviteten som svår. Detta löses, enligt informant 1, genom 

att fråga läraren som ger tips om omformulering. Informant 5 upplever pratkort som en 

tidskrävande uppgift, eftersom eleverna tycker att det är svårt att förklara orden och då 

behöver läraren vara med och ge exempel på hur det kan göras.  

 

Formally practicing with sounds and writing systems har som fördel, enligt Informant 1, att 

eleverna lyssnar på sina uttal och korrigerar det samt ibland att de lär sig av varandra. 

 

Transfering ses som en strategi med en stor fördel enligt Informanter 1, 2 och 3, eftersom 

om eleverna använder kunskapen som de redan har, lär eleverna sig att anpassa 

kommunikationen i spanska till egna nivåer. På detta sätt lyckas eleverna bättre med 

interaktionen. Däremot anser de nämnda informanterna att denna strategi påverkar negativt 

interaktionen på grund av att eleverna försöker översätta från svenska till spanska, det vill 

säga, att de vill uttrycka sig på samma sätt som de gör på modersmålet och då misslyckas 

interaktionen.  

 

5.2.2 Fördelar och nackdelar med Compensation strategies 
 

Getting help anses av alla informanter bidrar till den muntliga utvecklingen, eftersom 

eleverna har olika kunskap och de kan komplettera varandra. Dessutom känner de sig 

tryggare genom att arbeta med någon annan. Nackdelen kan vara om lärare inte skapar 

anpassade grupper (utvecklad information finns i strategin Cooperating with others). 

 

Using mime or gesture strategin anses vara mycket nödvändigt för alla informanter. Lärarna 

använder den när de pratar spanska för att förklara orden och eleverna använder den för att 

utveckla den muntliga interaktionen när de inte kan hitta orden.  

 

Adjusting or approximating the message och Using a circumlocution or synonym anses 

vara nödvändiga och till stor hjälp för att utveckla samtalet. Informant 2 nämner att eleverna 

blir glada när de ser att de kan kommunicera på spanska. Svårighet kan förekomma, enligt 

Informant 6, om eleverna inte har tillräcklig kunskap i språket. 

 

5.2.3 Fördelar och nackdelar med Affective strategies 

 
Making positive statements strategin anses vara positivt för att eleverna ska våga prata på 

spanska. Enligt informanterna är ett bra sätt att ge positiv feedback så att de kan känna att de 

gör rätt och att utveckling sker. Med uppmuntran blir eleverna mer motiverade och vågar 

prata mer framför andra.  
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Taking risks wisely upplevs positivt av Informanter 1 och 2, eftersom de uppmuntrar eleverna 

att våga prata på spanska och acceptera att det är okej att säga fel.  

 

Om det finns nackdelar med de två nämnda strategierna talades inte om under intervjun. 

 

5.2.4 Fördelar och nackdelar med Social strategies 

 
Asking for clarification tycker Informant 3 ha en stor fördel, vilken är att eleverna reflekterar 

och skapar innehållet innan de ställer frågor. Nackdelen är när eleverna inte gör reflektionen 

utan frågar direkt till lärare ”hur säger man det här på spanska?”. 

 

Cooperating with others är en strategi som Informanterna 1, 2, 5 och 6 anser framgångsrik. 

Informanterna tycker att genom att jobba med andra känner eleverna sig tryggare. Eleverna 

har olika kunskapsnivå och att jobba tillsammans gör att de kompletterar och lär sig av 

varandra. En nackdel som denna strategi har enligt Informanter 3 och 4, är att eleverna ibland 

kan ägna tiden åt att prata om andra saker än spanska.  

 

Samtliga informanter tycker att det är svårt att säga vilka strategier funkar bättre eller mindre 

bra. De menar att man som lärare måste anpassa sig efter elevernas kunskapsnivå och 

personligheter och utifrån detta försöka hitta den bästa strategin att använda. 

 

6 Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer undersökningsresultatet att diskuteras och analyseras i förhållande 

till det teoretiska avsnittet, samtidigt som mina egna reflektioner redovisas. 

 

Att det ska finnas utrymme i målspråksundervisningen (L2) för att öva på den muntliga 

interaktionen är något som har påpekats av många författare (se exempelvis Skolinspektionen 

2010:6, Tornberg 2015, Håkansson 1996, Cestero 1998, Sundberg 2009). Detta är därtill ett 

”måste” som belyses i kursplanen för ämnet moderna språk (Skolverket 2017b, s.67), där det 

bland annat står att genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar för att ”utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga” (Ibid). Enligt den här undersökningen, och med lärarens 

svar som utgångspunkt, kan man säga att alla informanter i olika grad använder en del av den 

spanska undervisningen för att öva på den muntliga interaktionen, samtidigt som de också, i 

olika omfattning, använder olika strategier för att främja den muntliga interaktionen i klassen. 

 

Som vi redan har sett i resultatens avsnitt och utifrån lärarnas berättelser kan man tolka att 

det finns en stor skillnad mellan lärarna om hur många strategier man använder för att främja 

den muntliga interaktionen i den spanska undervisningen. Dock vill jag uppmärksamma att 

det finns en stor ambition från lärarnas sida att försöka prova olika strategier och anpassa 

undervisningen så att eleverna vågar prata mer spanska, trots att det ibland kan upplevas som 

svårt.  

I tabell 1 kan vi tydligt se att det finns två strategier från kategorin Cognitive strategies som 

lärarna använder mest i undervisningen. De är Repeating och Using resources for receiving 

and sending messages. Undersökningsresultaten visar att alla informanter använder 

Repeating som ett sätt att främja den muntliga interaktionen. Enligt Oxford (1990, s.43) är 

detta ett sätt att praktisera det muntliga målspråket. Genom att lyssna och härma målspråket, 

och genom att känna igen fasta uttryck eller strukturer, kan eleverna förbättra sina uttal och 

användningen av de olika fasta strukturerna (Ibid, s71). Däremot kan det ifrågasättas hur 
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mycket interaktion man får fram genom att använda den här strategin, om man tar som 

utgångspunkt Håkanssons (1996 i Teleman & Blomqvist 1996, s.58–62) resonemang. 

Håkansson anser att detta sätt att praktisera inte är någon form av interaktion, utan mer ett 

sätt att utvärdera elevernas svar. Jag förstår Håkanssons resonemang ifall lärarna ”bara” 

använder Repeating strategin och kallar den som ”muntlig interaktion”. Men enligt lärarnas 

berättelser blir det här ett sätt att ge eleverna, bland annat, möjlighet att lyssna på spanska 

språket i verkligheten och att lära sig fasta uttryck som senare ska hjälpa dem att kunna skapa 

en dialog. Dessutom genom att repetera, blir eleverna vana att prata eller svara framför andra, 

vilket i bästa fall kan bidra till att det blir lättare att våga prata på spanska. 

Sammanfattningsvis tycker jag att den här strategin kan bidra till framgångsrik interaktion. 

 

En annan strategi som samtliga lärare använder är Using resources for receiving and sending 

messages. Vilka resurser lärarna använder är varierande - allt från lärobokens muntliga 

aktiviteter till pratkort, bilder, lexikon, korta klipp, glosor, förberedningsmaterial såsom 

fraser (inledningsfraser, avslutningsfraser eller åsiktsfraser) och debatt. Men också som 

Informant 3 berättade, så är det nödvändigt att förbereda olika teman tillsammans med 

eleverna inför muntliga aktiviteter. Detta påpekas av Ulrika Tornberg (2015, s.202) som 

anser att vi lärare måste förbereda eleverna till exempel genom att ge dem stödord, tankekarta 

eller att lära dem hur de ska formulera sig muntligt, för att de ska lyckas bra med den muntliga 

framställningen.  Även Oxford (1990, s.81) anser att användningen av olika resurser, (även 

om de inte kan användas direkt under den muntliga interaktionen), kan vara nödvändigt som 

förberedning inför den muntliga aktiviteten. (Ibid).  

 

Däremot ses det som en nackdel att använda bilder som resurs, på grund av att eleverna kan 

fastna på detaljer, vilket då kan innebära att aktiviteten uppfattas som svår. En annan nackdel 

som upplevs av en informant, är när eleverna ska använda sig av pratkort. Detta anser 

informanten vara en tidskrävande uppgift, på grund av att hon måste sitta med eleverna och 

ge exempel så att de kommer i gång med samtalet. Detta kan kanske lösas genom att 

exempelvis förklara tydligt inför hela klassen hur uppgiften ska göras, och sedan följa upp så 

att alla har förstått.  

 

De strategier som används mindre från kategorin Cognitive strategies är: Formally practicing 

with sounds and writing systems, Translating och Transfering. Formally practicing with 

sounds and writing systems uppmärksammades bara av en informant som berättade att den 

används ibland när eleverna arbetar med muntliga övningar. Trots att denna strategi anses 

vara nödvändig för att korrigera elevernas uttal genom att spela in rösten och lyssna efteråt 

samt jämföra med målspråket (Oxford, 1990, s.72), verkar det inte vara nödvändigt för resten 

av lärarna, enligt resultaten. Orsaken är jag inte helt säker på, men som jag själv har upplevt 

under mina praktiker, kan en orsak vara att eleverna inte tycker om att lyssna på sin egen 

inspelning. En annan orsak från lärarnas sida kan vara att det blir svårt att hantera och skydda 

elevernas röst, som anses, enligt Vetenskapsrådet (2002, s.12), vara en personlig uppgift. 

Däremot håller jag med Oxford och Informant 1 om de fördelar som denna strategi har, med 

tanke på att det är ett bra sätt att lyssna på, rätta eller förbättra uttalet. 

Strategin Translating från svenska till spanska anses av tre informanter inte vara 

framgångsrikt för den muntliga interaktionen. Orsaken som en av de informanterna lyfter 

fram är att eleverna från högstadiet har ett begränsat ordförråd för att kunna uttrycka sig på 

spanska på samma sätt som de gör på svenska. Detta har en negativ påverkan på interaktionen 

eftersom eleverna försöker uttrycka sig på samma sätt som de gör på modersmålet vilket gör 

att interaktionen blir alldeles för komplicerad. Relaterat till detta poängterar Rebecka Oxford 

(1990 s.84) att denna strategi kan vara nödvändig ”as long as it is used with care”. Med detta 
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menar författaren att översättning inte alltid funkar så bra som man önskar, det vill säga att 

ibland finns ord som inte kan översättas till målspråket, eller att språkstrukturer är helt olika 

(ibid, 86, min översättning). Detta kan vara en orsak till varför denna strategi inte används av 

alla lärare. Istället föredrar informanterna (dock bara tre av dem) att eleverna använder 

strategin Transfering som bidrar till att hjälpa eleverna att skapa enkla uttryck med kunskap 

de redan behärskar. På detta sätt lär eleverna sig att anpassa kommunikationen i spanska till 

egna nivåer för att lyckas med interaktionen. 

 

I tabell 2 visas fem strategier från kategorin Compensation strategies som nämnds av nästan 

alla informanterna, och som är: Getting help, Using mime or gesture, Avoiding 

communication, Adjusting or approximating the message och Using a circumlocution or 

synonym. Varför nästan alla informanterna använder dessa strategier ska redogöras nu 

närmast. Enligt Oxford (1990, s.47 min översättning) används de kompensatoriska 

strategierna när kunskapen i målspråket är begränsad på grund av att man exempelvis inte 

har tillräckligt ordförråd, eller inte kan använda de grundläggande strukturerna i språket 

korrekt. Detta verkar stämma med undersökningsresultatet eftersom nästan alla lärare 

använder dem för att främja den muntliga interaktionen i spanskundervisningen. Till exempel 

strategin Getting help upplevs av alla lärare som positiv och framgångsrik, framförallt när 

eleverna arbetar i par eller i grupp. Eleverna med olika kunskapsnivåer samarbetar och 

hjälper varandra att stödja och utveckla samtalet, det vill säga att komplettera varandra. 

Däremot kan en nackdel förekomma, till exempel att eleverna ägnar sig till något annat, om 

lärare inte skapar anpassade grupper. Getting help strategi används när eleven endast vill 

komplettera interaktionen genom att fråga efter ord som hen inte kan (Oxford 1990, s.95). 

 

För att komplettera interaktionen använder alla informanter strategin Using mime or gesture. 

Detta anses vara en strategi som används, medveten och omedveten, när de pratar spanska. 

Denna strategi uppmärksammas i Läroplanen Lgr 11: “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 2017b, s.67). Med detta 

menas att använda den icke-verbala kommunikationen som ”ett verktyg för att hålla i gång 

samtalet ” (Skolverket 2017a, s.16). Detta poängteras också av Cestero (2018, i Dumitrescu 

& Andueza 2018 s.90–91) som anser att de icke-verbala komponenterna är en betydande och 

grundläggande del av kommunikationen. Cestero menar att de är ett stort stöd för att lyckas 

med en fullständig kommunikativ kompetens. Enligt informanternas berättelser används 

denna strategi på olika sätt. Från lärarens sida, för att förklara ord som eleverna inte förstår. 

Från elevernas sida, lär de sig att peka på, eller visa med kroppsspråket, när de inte kan ordet. 

Andra informanter använder teater och charader med eleverna som ett sätt att kommunicera 

med varandra. Denna strategi belyses av olika författare (se exempelvis Möller 2002, Duque 

1998). Duque (1998 i Cestero 1998, s.53, min översättning) anser att utan de icke-verbala 

signalerna eller ”kommunikationsmedel”, som Möller (2002, s.25) beskriver dem, skulle ”det 

kommunikativa budskapet vara ofullständigt” (1998, ibid). Därtill har olika strategiforskare 

(se exempelvis Rubin 1981, O´Malley & Chamot 1990, Canale & Swains 1980) inkluderat 

det icke-verbala språket i sina respektive strategimodeller som en strategi för att stödja 

kommunikationen när det verbala språket inte räcker till. Med Cesteros resonemang och 

lärarnas berättelser som grund, kan man säga att strategin Using mime or gesture är, mer än 

en strategi – det är en del av kommunikationen.  

 

Trots att strategin Avoiding communication partially or totally enligt informanterna anses 

vara nödvändig för att underlätta interaktionen, nämnds av bara två informanter. 

Informanterna lyfte fram vikten av att lära eleverna att förenkla meddelandet genom att 
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använda gamla kunskaper i nya situationer. Men de varnar också för att misslyckandet med 

interaktionen kan förekomma om eleverna använder orden eller avancerade strukturer som 

har hittats genom, till exempel Google translate, och som de inte behärskar. Detta bekräftas 

av Oxford (1990, s.50, min översättning), som säger att det handlar om att undvika svåra ord 

eller uttryck som eleverna inte kan hantera. Detta är ett sätt att minska risken för att 

misslyckas med interaktionen. 

 

Adjusting or approximating the message är en av de strategier som alla informanter använder 

mest. Att repetera fasta uttryck och ställa enkla frågor bidrar, enligt informanterna, till att 

eleverna efter några veckor kan börja kommunicera på spanska. Detta gör att eleverna blir 

glada över sina framsteg i språket och blir mer motiverade. Samma resultat och känsla 

upplevs av informanterna när eleverna använder strategin Using a circumlocution or 

synonym. Den stora fördelen med denna strategi är att eleverna lär sig att anpassa 

kommunikationen till den kunskap de har, genom att förklara ord som man inte kan på andra 

sätt. Den enda nackdelen som nämndes var att det kan vara svårt om eleverna inte har mycket 

kunskap i språket. Detta anser jag kan lösas genom att anpassa teman till de olika 

kunskapsnivåerna som finns i klassen. Angående detta står det i läroplanen (Lgr 11) att 

”lärare ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” samt att arbetet måste organiseras så att eleven ”utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket 2017, s.14). 

 

Till den tredje strategikategorin hör Affective strategies. Som tidigare har nämnts i avsnitt 

3.4.1, relateras de till elevernas känslor, attityd, motivation och värden. Oxford (1990, s140-

141, min översättning) anser att de strategierna är mycket värdefulla på grund av den 

påverkan de har för språkinlärning. Negativ attityd eller negativa känslor kan påverka 

elevernas utveckling i språket negativt, på samma sätt som de positiva kan göra att eleverna 

blir mer intresserade i ämnet. Oxford är övertygad om att lärarna kan påverka 

klassrumsmiljön positivt, genom att ”ge eleverna mer eget ansvar, genom att utöka 

kommunikationen i klassen och genom att lära eleverna använda affective strategies” (Ibid). 

Från den här kategorin nämndes två strategier under intervjuerna. En var Making positive 

statements och den andra Taking risks wisely. Strategin Making positive statements, kom 

fram efter att jag hade frågat informanterna hur de gjorde för att motivera eleverna när de 

inte ville eller kunde komma igång med den muntliga interaktionen. Strategin Making 

positive statements var en självklar strategi för alla informanter. Som intervjuresultaten visar 

använder lärarna olika sätt för att uppmuntra eleverna, vilket enligt lärarna anses påverka 

eleverna positivt och gör att de blir mer motiverade och vågar prata framför andra. Detta kan 

vi bekräfta med Tornbergs (2015, s.60) resonemang, som anser att nyckeln för att eleverna 

ska våga och vilja prata det främmande språket ligger i hur vi lärare uppmuntrar detta mod i 

språkundervisningen. Rebecka Oxford (1990, s.165, min översättning) ger några exempel på 

hur lärarna kan påverka elevernas attityd till språket genom att berätta för eleverna 

påståenden som till exempel: ”I understand a lot more of what is said to me now”, ”People 

understand me better”, ”I had a very successful conversation today”. De är några av de 

exempel som Oxford anser att lärarna kan säga till eleverna, så att de lär sig att säga det till 

sig själva, framförallt inför en aktivitet som eleverna kan uppleva som svår. Ett annat sätt att 

uppmuntra eleverna till den muntliga interaktionen är, enligt intervjuresultaten, att göra en 

strategisk placering. Eleverna känner sig tryggare om de får sitta och arbeta med någon som 

de känner igen eller känner sig trygg med. 

 

Taking risks wisely är den andra strategin som tre av informanterna pratade om. Att lära 

eleverna att acceptera att göra fel ansågs av dem vara en viktig strategi för att främja den 
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muntliga interaktionen. Anledningen är att eleverna ibland tror att allt måste sägas med 

perfekta grammatiska konstruktioner, perfekt uttal, osv., vilket gör att de inte vill prata 

språket för att de tror att det ska bli fel. En annan strategi som informanterna hade var att 

berätta om egna erfarenheter med att lära sig ett andra språk. Det tycker jag är en bra strategi 

som bidrar till att eleverna kan slappna av och försöka säga så mycket de kan på spanska. Att 

rätta och kontrollera elevernas svar för mycket under interaktionen kan bidra negativt till att 

interaktionen bryts, anser flera olika författare (se exempelvis Sundberg 2009, Tornberg 

2015, Håkansson 1996). Här kan vi tillägga uttrycken som Oxford föreslår man ska säga till 

eleverna istället: ”It´s OK if I make mistakes” eller ” Everybody makes mistakes; I can learn 

from mine!” (1990, s.165). ”Det är genom att göra fel man lär sig att göra rätt”. 

 

Slutligen har vi Social strategies kategorin. I Tabell 4 kan man tydligt se att den strategi som 

alla lärare använder är Cooperating with others, det vill säga att samarbeta med andra och ta 

hjälp av varandra. Samtliga informanter upplever att eleverna känner sig tryggare när de 

jobbar i grupp eller i par. Dessutom utvecklar eleverna interaktionen eftersom de stödjer och 

kompletterar varandra. För att det ska ske måste grupperna vara heterogena, som Tornberg 

(2015, s.87) påpekar. Som jag har förstått upplevs denna strategi som framgångsrik, inte bara 

för att den skapar trygghet och hjälper eleverna att våga prata mer spanska eller för att det 

sker en kunskapsutveckling i målspråket, utan också för att det sociala samspelet utvecklas. 

Vidare säger Tornberg att ”kunskap konstrueras av människor i ett socialt samspel innan den 

blir individens egen kunskap” (2015, s.190). Men det handlar också om individens personliga 

utveckling som växer genom att eleven exempelvis vågar tala inför andra, vilket samtidigt 

bidrar till ökat självförtroendet. (Sundberg 2009, i Tornberg et al. 2009, s.113). Trots att 

Cooperating with others strategin har många positiva fördelar finns det, enligt informanterna, 

risk att eleverna ägnar sig åt annat än att prata på spanska. Här kan det vara en lösning att 

tänka på placeringen när grupperna formas och som Tornberg (2015) påpekade, att grupperna 

eller paren blir homogena så att eleverna kompletterar varandra och utvecklas tillsammans. 

 

Den andra strategin som är viktig för att främja den muntliga interaktionen i spanska är 

Asking for clarification. Trots att det anses vara en av de strategierna som har en viktig roll 

för den muntliga interaktionen (Oxford 1990, 145–146, min översättning) nämndes den bara 

av en informant. Följande information finns redan i föregående avsnitt, men jag anser det 

viktigt att upprepa detta igen eftersom innehållet är ett bra förslag för alla lärare. Informanten 

poängterade vikten av att lära eleverna att fråga efter hjälp, exempelvis ”kan man säga eller 

skriva så här på spanska?”. Med detta menar hon att när en elev frågar på det sättet, har eleven 

redan gjort en reflektion och skapat ett innehåll eller uttryck, ord, osv, på egen hand. Däremot 

om en elev frågar ”Hur säger man det på spanska?” så använder eleven den lättaste vägen 

och har då inte först försökt att lösa problemet själv. Detta lyftas fram i läroplanen Lgr 11 

(Skolverket 2017b, s.13) som säger att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola ”kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och 

ansvarsfullt sätt”. Även i kursplanen för moderna språk står det att undervisningen ska bidra 

till att eleverna ges möjligheter till att ”kunna använda olika strategier för att stödja 

kommunikationen och lösa problem” (Ibid, s.67). 

Orsaken till varför vissa strategier används mer än andra beror enligt mig på att lärarna har 

testat dem och sett att de fungerar, vilket är anledningen till att de används i undervisningen. 

Dessutom presenterades också de olika fördelar som lärarna anser att varje strategi har, som 

bekräftar strategianvändning. Angående de strategierna som används mindre kan orsaken 

vara, att lärarna inte känner till dem, eller att lärarna redan har provat dessa strategier och 

känt att de inte har fungerat med eleverna. Denna information grundas av min tolkning av 

svaret till frågan nummer 7: Kan du berätta varför du använder precis dessa strategier du 
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nämnde? Vilka fördelar och nackdelar upplever du? Dock vill jag lyfta fram att alla lärare 

sade att undervisningen måste situation-anpassas, det vill säga att ibland kan det vara så att 

vissa strategier fungerar bra på en grupp, men kan sedan fungera sämre på en annan. Därför 

måste läraren kunna känna av vilken eller vilka strategier som fungerar bäst i den aktuella 

situationen.   

 
7. Slutsatser 
 

Studiens ambition har varit att skapa kunskap om strategier som lärarna använder under 

lektionerna för att främja elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen. 

Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar: Vilka strategier använder lärarna mest 

för att främja elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen? Och Vilka 

fördelar och nackdelar har, enligt lärarna, dessa strategier? För att få svar på 

forskningsfrågeställningarna användes kvalitativa forskningsintervjuer som genomfördes till 

sex legitimerade högstadielärare i spanska. Att använda kvalitativa intervjuer som metod för 

att samla in data har haft, som fördel, att få mycket djupare och mer detaljerat empiriskt 

material, där informanternas ämnesförståelse, har varit en värdefull grundinformation för 

analysen i det här arbetet. Intervjuernas resultat ger en helhetsbild av olika strategier som sex 

spansklärare använder för att främja den muntliga interaktionen i den spanska 

undervisningen. Lärarna använder sig av många utav strategierna men de mest framträdande 

är Repeating, Using resources for receiving and sending messages, Getting help, Using mime 

or gesture, Adjusting or approximating the message, Using a circumlocution or synonym, 

Making positiv statements, och Cooperating with others. Däremot är det inte många lärare 

som använder strategierna Formally practicing with sounds and writing systems, Translating, 

Transfering, Avoiding communication partially or totally, Taking risks wisely och Asking för 

clarification. Anledningen till att de inte använder sig av dessa kan enligt min tolkning vara 

antingen att lärarna inte känner till dessa strategier, eller att lärarna redan har provat dem men 

att de inte fungerat. Genom att analysera de fördelar och nackdelar som lärarna berättade om 

de olika strategierna, har jag kommit fram till att fördelarna överväger nackdelarna och att 

lärarnas berättelser bekräftar att genom att använda olika strategier kan den muntliga 

interaktionen i spanskundervisning främjas.  

 

Som det här arbetet har visat har användning av strategier stor vikt för att främja den muntliga 

interaktionen i den spanska undervisningen. Den kvalitativa studien med sex lärarberättelser 

ger endast en begränsad bild av ett antal strategier som används av sex spansklärare i 

undervisningen, vilket inte leder till kvantitativa generaliserbara uttalanden som 

representerar spansklärare i stort. Genom att använda strategier i språkundervisningen kan 

man främja den muntliga interaktionen, vilket denna studie visar. Därför anser jag att det här 

är ett område inom vilket man behöver forska vidare.  Med denna studie som grund skulle 

det vara intressant att genomföra ett kvantitativt frågeformulär till ett stort antal lärare som 

innefattar olika kommuner i hela Sverige. På detta sätt kan man få en mycket bredare bild av 

vilka strategier lärarna använder mest för att främja den muntliga interaktionen i den spanska 

undervisningen. En annan studie som jag anser intressant är att göra en jämförelse mellan 

Sverige och Spanien och undersöka vilka strategier lärarna använder i Spanien för att främja 

den muntliga interaktionen i spanska som L2.  

 

Jag hoppas att min studie kommer att vara till nytta för alla lärare som undervisar i spanska 

och övriga moderna språk, och som brinner för att förbättra elevernas muntliga interaktion i 

den språkundervisningen. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie för att skapa kunskap om 
vilka strategier lärarna använder mest under lektionerna för att främja elevernas muntliga 
interaktion i den spanska undervisningen.  
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag heter Paula Lavesson och studerar sista terminen i utbildningen Kompletterande Pedagogisk Utbildning 

(KPU) som leder till ämneslärarexamen för grundskolan årskurs 7–9 med inriktning spanska och som jag 

genomför vid Högskolan Dalarna. Eftersom jag går sista terminen på ämneslärare utbildningen är det dags för 

mig att göra ett examensarbete.   

Trots att det finns många anledningar till att lära sig ett nytt språk kan det uppfattas som att den muntliga delen 

i de flesta fallen anses vara den svåraste delen när man lär sig ett nytt språk. Därför vill jag inrikta mitt 

examensarbete mot att skapa kunskap om vilka strategier lärarna använder mest under lektionerna för att främja 

elevernas muntliga interaktion i den spanska undervisningen, samtidig vilka fördelar och nackdelar dessa 

strategier har, enligt lärarna. Detta arbete anser jag viktigt att genomföra eftersom jag tror att undersökningens 

resultat kan vara till nytta för alla lärare som undervisar i moderna språk och inte minst för mig själv som 

framtida lärare i spanska. 

För att få svar på mitt arbetssyfte har jag tänkt intervjua sex spansklärare som jobbar i högstadiet på olika 

kommunala skolor. Jag skulle vara väldigt tacksam om du som lärare i spanska skulle vilja delta som informant 

genom enskild intervju som tar ca 30 minuter. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Jag garanterar att du och din skola förblir anonym och att deltagande personer inte kommer att kunna 

identifieras. Vid tillåtelse kommer jag att spela in respektive intervju och materialet som insamlas kommer 

enbart att användas för undersökningen. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och är forskningsetiskt 

granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Paula Lavesson 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Paula Lavesson   Arantxa Santos Muñoz 

Student   Handledare 

Mejl xxxx   Mejl xxxx 

Tel. xxxx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

 
 

 

INTERVJUFRÅGOR: 

 

1. Hur länge har du jobbat som spansklärare i grundskolan? 

 

2. Är du legitimerad/behörig lärare i spanska? 

 

3. Har du spanska som modersmål? 

 

4. Vilka årskurser undervisar du i spanska? Antal elever per årskurs? 

 

5. Hur kommunicerar du dig med dina elever under lektionerna, på spanska eller 

svenska? Om det är svenska, kan du motivera varför? 

 

6. Vilka strategier använder du mest för att främja den muntliga interaktionen i 

den spanska undervisningen? 
 

7. Kan du berätta varför du använder precis dessa strategier du nämnde? Vilka 

fördelar och nackdelar upplever du? 

 

8. Använder du icke-verbala strategier under lektionerna?  

 

9. Hur gör du för att motivera eleverna när de inte kan/vågar komma igång med 

den muntliga interaktionen? 

 

10.  Hur stor del av en genomsnittlig lektion skulle du säga består av muntlig 

aktivitet? 

 

11. Hur upplever du i allmänhet de muntliga aktiviteterna i klassen?  

 

Vill du tillägga något? 

 

 

Tusen tack för din medverkan och din tid! 
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Bilaga 3. Anmälan om behandling av personuppgifter 
 

 
 

Anmälan om behandling av personuppgifter 
Blanketten skickas med internpost eller mejlas till dataskydd@du.se 

 

 

Registret/behandlingen 
Uppgifterna nedan gäller: 

Ny behandling  
Ändring av tidigare anmälan  
Avanmälan 

Register/behandling (t.ex. namn på register, databas, IT-system, forskningsprojekt etc.): 

Examensarbete KPU-programmet 

Ändamål med behandlingen: 
Examensarbete om strategier som lärarna använder under moderna språks lektioner för att 
främja den muntliga interaktionen i undervisningen. 

Kategorier/grupper av personer som berörs av behandlingen: 
Lärare 

Källa där uppgifterna hämtas: 
Den enskilde själv 

Mottagare/grupper av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till:  
Handledaren på högskolan 

Hanteras uppgifterna av någon annan part för er räkning, t.ex. av en leverantör av IT-system? 
Ja. Ange i så fall namnet på tredje part:  
Nej 

 

Om Ja, har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats? 

Ja  
Nej 

Kommer uppgifterna att föras över till tredje land (utanför EU/EES)? 

Nej  

Ja, med samtycke 

Ja, utan samtycke, men med författningsstöd: 

 
Om Ja, ange hur överföringen går till, t.ex. om det sker över Internet: 

Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen: 

Förvaring av uppgifter på en dator som är lösenordskyddad. 
Enbart studenten själv och handledaren har tillgång till uppgifterna. 

Tidpunkt när behandlingen beräknas upphöra: 
När kursen är genomförd och godkänd 
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Laglig grund för 
behandlingen 

Ange enligt vilken eller vilka rättsliga grunder behandlingen kommer att ske: 

 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras

Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet

Vitala intressen för den registrerade ska skyddas

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse 

 av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (inte tillämpbart för myndigheter) 

 
Övriga uppgifter om 

behandlingen 

Behandlade personuppgifter: 

Namn   Adress   Telefonnummer   E-postadress    Personnummer   Foto 

 

Övriga uppgifter som behandlas: 

Ljudinspelning (intervju) 

Behandlas känsliga uppgifter (ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk 
övertygelse, medlem i fackförening, hälsa, sexualliv, sexualitet, genetiska eller biometriska 
uppgifter)? 
 

Ja Nej 

 

Om Ja, inhämtas samtycke? 

Ja Nej 

Om känsliga uppgifter behandlas utan att samtycke inhämtas, ange skälen till behandlingen: 

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser? 

Ja Nej 

Har den registrerade informerats om registreringen? 

Ja

  Muntligt

  Skriftligt

  På annat sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

  Registreringen är författningsreglerad

  De registrerade känner redan till 

  att de förekommer i registret

  Annat skäl: 

 

 

 

 

Övriga uppgifter om behandlingen: 

 
Uppgiftslämnare 

Uppgiftslämnarens namn och befattning: 

 
Paula Lavesson. Student 

Telefonnummer: 

Xxxxxxxxxxx 
Datum för anmälan: 

2018-12-18 



 


