
 

Nyanländas språkutveckling 
Nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern har en kognitiv nivå som motsvarar
deras ålder, men de är nybörjare i svenska. Detta ställer höga krav på att anpassa
undervisningen så att den blir utmanande för eleverna.

Målet med denna modul är att ge lärare i svenska som andraspråk verktyg för att
planera och genomföra undervisning som stödjer språklig progression. Tydliga mål
och genomtänkt stöttning är utgångspunkter för en sådan undervisning. Det är också
en grundförutsättning att alltid betrakta kunskaper, erfarenheter och språkliga resurser
som eleverna har med sig som tillgångar att bygga vidare på.

Modulen utgår från en teoretisk modell som beskriver text som språkliga register.
Register innebär att karakterisera den språkliga spännvidden mellan informellt,
ofta talat vardagsspråk och det formella skriftspråk som är vanligt i skolans texter.
Registermodellen kan användas både för att analysera text och för att planera
stöttning. 

Det talade språket är mer flyktigt och svårbedömt än det skriftliga. Samtidigt är det
grund för all språkutveckling. Av den anledningen ges talat språk stort utrymme i
modulen. I modulens olika delar aktualiseras det bland annat i artiklar om betydelsen
av muntlig interaktion och hörförståelse. 

I modulens undervisningsaktiviteter får ni bland annat möjlighet att planera stöttning
på olika nivåer, skapa eget hörförståelsematerial och arbeta med att utforska
språkmönster digitalt. 

Målgrupp: Lärare i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 och gymnasiets
introduktionsprogram. 

Modulen är framtagen av Stockholms universitet.
Vetenskaplig ledare: Inger Lindberg 

Modulen innehåller följande delar: 

1. Planera för progression
2. Olika nivåer av stöttning
3. Det talade språkets roll
4. Hörförståelse ─ svårfångad och åsidosatt
5. Nyanlända elever och skönlitteratur
6. På spaning efter språkliga mönster
7. Uttalsundervisning
8. Agentskap och handlingsutrymme
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Del 3. Det talade språkets roll 
I den här delen diskuteras det talade språkets roll för elevers språkutveckling. 

Fokus ligger på vad som kännetecknar muntlig språkanvändning och hur talat språk
kan användas i undervisningen på ett sätt som främjar språkutveckling och språklig
medvetenhet. Den språkliga förhandlingens viktiga roll behandlas liksom olika sätt
att arbeta med talat språk i undervisningen som par-och gruppsamtal, muntliga
anföranden och dramatiseringar.

Del 3: Moment A – individuell förberedelse
Ta del av materialet. För gärna anteckningar som underlag för diskussionen i moment
B. 

Läs 
Läs artikeln ”Det talade språkets roll”. Artikeln handlar om den muntliga
kommunikationens betydelse för andraspråksutvecklingen. Fokus ligger på vad som
kännetecknar muntlig språkanvändning och hur talat språk kan synliggöras, stöttas
och bedömas i undervisningen, exempelvis genom arbete med dramatisering för att
främja språkutveckling och språklig medvetenhet. 

Se film 
Se filmen ”Sitting drama med nyanlända elever”. Filmen visar en grupp i svenska som
andraspråk på högstadiet där eleverna arbetar utifrån en novell med textsamtal och
sitting drama.

Material
Det talade språkets roll
Maria Rydell

Sitting drama med nyanlända elever
https://www.youtube.com/watch?v=DXgE6-W8PLA
Filformatet kan inte skrivas ut
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Språk-, läs- och skrivutveckling –Grundskola åk 7-9, Gymnasieskola, språkintroduktion 
Modul: Nyanländas språkutveckling 
Del 3: Det talade språkets roll 

Det talade språkets roll 

Maria Rydell, Stockholms universitet 

I intervjuer med andraspråkstalare om deras språkliga erfarenheter framkommer ofta 

liknelser från teaterns värld. Att använda ett nytt språk liknas vid att spela en ny roll som 

ibland kan ge scenskräck eller rampfeber (Ahlgren, 2014; Kramsch, 2009). Dessa erfarenheter 

gäller naturligtvis inte bara andraspråkserfarenheter, men blir kanske extra tydliga vid just 

användningen av ett nytt språk. I själva verket är livet som teater en klassisk metafor som 

använts i flera sammanhang. Den amerikanske sociologen Erving Goffman (1959) har 

beskrivit hur all interaktion som äger rum inför andra kan sägas utgöra ett sorts 

framträdande (performance) där vi upprätthåller varandras självbilder. Ett framträdande, 

menar Goffman, är all interaktion som sker i andras närvaro och där vi direkt, eller indirekt, 

riktar oss till vår ”publik” och vill påverka deras uppfattning om oss. Det kan till exempel 

vara när vi berättar en historia för någon som lyssnar. Även i skolans värld finns flera 

exempel, som lärarnas genomgångar, muntliga presentationer, diskussioner som andra 

lyssnar på och muntliga provsamtal. Komplexiteten i språkanvändningen handlar då inte 

bara om det som sägs utan även om att kunna hantera situationen. De lingvistiska 

antropologerna Richard Bauman och Charles Briggs (1990) menar att i ett framträdande 

belyses själva talakten (det vi säger och hur vi säger det) vilket uppmuntrar till kritisk 

reflektion. Vi blir alltså vid olika typer av framträdanden mer medvetna om det talade 

språket. Denna i grunden sociologiska förståelse för hur vi använder språk är insikter som 

går att använda i undervisningen. 

Syftet med den här artikeln är att diskutera det talade språkets roll för andraspråks-

utvecklingen. Fokus ligger på vad som kännetecknar muntlig språkanvändning och hur talat 

språk kan synliggöras, stöttas och bedömas i undervisningen, exempelvis genom arbete med 

dramatisering för att främja språkutveckling och språklig medvetenhet.  

Kännetecken för talat språk 

Muntlig språkanvändning tar sig, i grova drag, uttryck genom muntlig produktion, muntlig 

interaktion och hörförståelse. Dessa aktiviteter används i regel i samspel med varandra, även 

om vissa av dem är mer monologiska än andra och mer fokuserade på någon aspekt (ett 

muntligt anförande är exempelvis mer monologiskt än en gruppdiskussion). Muntlig 

interaktion är ett tydligt exempel på hur olika aktiviteter samspelar, då interaktion kan sägas 

inkludera både muntlig produktion och hörförståelse. Att kunna delta i samtal handlar 

nämligen i mångt och mycket om att kunna växla mellan att vara den som lyssnar och den 

som talar (Galaczi, 2008). För en andraspråkselev kan det vara krävande att bearbeta det 

som sägs och samtidigt formulera det hen vill säga. Det är således viktigt att understryka att 

muntlig färdighet inte bara handlar om att ”prata” utan i högsta grad är beroende av 

hörförståelse på olika sätt. Forskning har till exempel visat att andraspråkstalare kan vara 
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mer känsliga för omgivande brus och ljud (Mayo et al., 1997), talhastighet och hur pass 

bekant den talspråkliga varieteten är (Buck, 2003), vilket i sin tur kan påverka det språkliga 

deltagandet. Att stärka hörförståelse är således även ett sätt att arbeta med muntlig 

färdighet.  

Ett av de mest utmärkande dragen för muntlig språkanvändning är att det i regel processas 

och produceras i realtid, oftast spontant och oförberett. Det får konsekvenser för hur det 

realiseras. Det är vanligt förekommande med tvekljud som eh och omstarter, det vill säga att 

vi i talande stund omorganiserar både vad vi vill säga och hur, vilket på ytan kan ta sig 

uttryck av grammatiska ”fel”, men i själva verket är något som karakteriserar talat språk, 

både hos första- och andraspråkstalare. Det talade språket kan även ibland vara mindre 

precist och det är till exempel vanligt med utpekande så kallade deiktiska uttryck som den 

här och allmänna eller generiska ord som kan stå för många saker så som fixa, en grej 

(Luoma, 2004; Skolverket, 2012). Det är även vanligt med olika former av reduktioner (vi 

säger exempelvis huve i stället för huvudet, prata istället för pratade). Ytterligare ett 

kännetecken är att det talade språket är mindre normerat än skrift genom att exempelvis 

innefatta dialektal och sociolektal variation.  Dessutom används det talade språket oftast här 

och nu och är kontextbundet, det vill säga bundet till tid, plats, person och sammanhang. 

Detta i sin tur gör att språklig anpassning utifrån syfte, mottagare och sammanhang är en 

viktig del av den muntliga språkanvändningen och har således betydelse för progression och 

bedömning av talat språk. Särskilt ordförrådet är av central betydelse för förmågan att 

anpassa sitt språk efter syfte och sammanhang och för möjligheten att uttrycka sig med 

variation och precision. Vid muntlig språkanvändning har språkbrukaren oftast varken tid 

eller möjlighet att slå upp ord eller på andra sätt planera sitt tal, utan behöver i så hög grad 

som möjligt automatisera tillgången till ord och fraser. Att arbeta medvetet med att utveckla 

elevernas ordförråd blir därför en viktig del av undervisningen. För att kunna anpassa sitt 

språk till syfte och sammanhang krävs dels att språkbrukare förfogar över språkliga resurser 

för att kunna göra språkliga val, dels en viss språklig medvetenhet.  

Progression och stöttning av muntlig språkanvändning   

Precis som skrivet språk har talat språk olika register som kan karakteriseras utifrån 

situationsvariablerna ämne, relation och kommunikationssätt. Utifrån dessa variabler ställs olika 

krav på den språkliga användningen. Situationsvariablerna är på så vis även användbara för 

att tydliggöra variation och progression av muntlig språkanvändning. Det man pratar om 

(ämne) påverkar bland annat abstraktionsnivå och hur specifikt och ämnesrelaterat ordförråd 

som krävs (om vi exempelvis pratar om matlagning eller växthuseffekten). Den språkliga 

användningen påverkas även av grad av formalitet, relationen mellan språkbrukarna och 

kommunikationssätt – det vill säga om språkanvändningen sker ansikte mot ansikte eller 

utan visuell kontakt och om språkanvändningen företrädesvis är dialogisk (med tillfälle att 

fråga och att få bekräftelse på det man säger) eller mer monologisk (till exempel spela in ett 

meddelande på en telefonsvarare). Hur pass självbärande den språkliga användningen 

behöver vara, påverkas av tid, rum och deltagare. Att exempelvis spela in en podcast, som 

någon senare ska lyssna på, utan visuellt stöd och utan möjlighet att ställa följdfrågor eller 
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förhandla om betydelse, ställer högre krav på förmågan att uttrycka sig precist och 

begripligt än samtalssituationer ansikte mot ansikte. Sammanhanget spelar således stor roll 

för hur pass självbärande den språkliga användningen behöver vara. I situationer där själva 

sammanhanget erbjuder konkret stöd, som exempelvis matlagning där man kan peka, lukta, 

se och känna, är inte de språkliga kraven på precision lika höga som i ett samtal om 

växthuseffekten. Om samtalsdeltagarna delar referensramar, genom att exempelvis ha varit 

med på samma utflykt eller sett samma film, innebär det också ett kontextuellt stöd i 

språkanvändningen om utflykten eller filmen ska diskuteras. Omvänt, om samtalsdeltagarna 

inte sett samma film och denna films handling ska beskrivas, ställer det högre krav på den 

språkliga användningen.  

Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska (2017) beskriver språklig progression i termer av 

ett ökat språklig deltagande, en breddad språklig repertoar med olika register, ökad förmåga 

att uttrycka sig med variation, precision och komplexitet samt ökad språklig självständighet. 

Ju högre upp i årskurserna, i desto högre grad utgörs skolarbetet av ett mer abstrakt och 

specialiserat innehåll (för att exempelvis kunna diskutera demokratins roll och samhällets 

framtida utveckling i samhällskunskapen). I början av språkutvecklingen är 

andraspråkselever i behov av språklig anpassning (till exempel att få tid att formulera sig, att 

samtalspartnern anpassar sitt språk, möjlighet att förhandla om mening) och 

kontextuellt/visuellt stöd (till exempel föremål, bilder, kroppsspråk), något som i större 

grad möjliggörs i dialogiska samtalssituationer ansikte mot ansikte. De som är nya i språket 

kan vilja planera sitt tal, något som i samtalandets stund kan vara svårt. Det gör att 

flerpartssamtal kan vara svårare än samtal mellan två personer, då samtalsväxlingarna i 

situationer med fler samtalsdeltagare kan vara snabbare, vilket kan göra det svårare att 

hänga med, ta ordet och komma in i samtalet på ett smidigt sätt (Cekaite, 2007). Att kunna 

gå från att vara beroende av ett riktat och anpassat tal, där man får tid till att formulera sig 

till att kunna delta mer spontant i samtal med naturlig talhastighet med en eller flera 

personer och med varierande samtalsämnen är således en viktig del av progressionen. Det 

är därför viktigt att klassrumsaktiviteterna planeras utifrån hur krävande de är i relation till 

elevernas nivå. Att få använda modersmålet utgör även en viktig resurs för 

meningsskapandet vilket i förlängningen påverkar det språkliga deltagandet.  

Det är dock viktigt att inte bara se på språkutveckling som en process som går från 

vardagligt till ett mer abstrakt och specialiserat språk, utan att språkutveckling även handlar 

om att vidga sin språkliga repertoar och kunna växla mellan olika register. I ett 

andraspråksperspektiv behöver alltså inte informell språkanvändning alltid vara lättare. Att 

hänga med i ett samtal på rasten kan vara nog så svårt för nyanlända elever som de mer 

formella undervisningssituationerna. Sådana samtal sker ofta i snabbt tempo med många 

deltagare, lämnar mycket underförstått och präglas av ungdomsspråk med kulturella 

referenser.  

Centralt för språkutveckling och lärande generellt är att undervisningen bygger på olika for-

mer av stöttning. I del 2  beskrivs tre stöttningsnivåer: makro-, meso- och mikrostöttning. 

När det gäller talat språk kan makrostöttningen beröra planering av lektioner så att 
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undervisningen erbjuder och utvecklar en varierad språklig användning och att eleverna får 

använda språket i olika register. Det kan till exempel innebära att läraren planerar ett 

innehåll med varierad muntlig språkanvändning i form av att  eleverna ska intervjua någon, 

diskutera i grupp och förbereda ett muntligt anförande. Mesostöttningen beskrivs som en mer 

följsam stöttning, där lektionsaktiviteterna gradvis skiftar i registeranvändningen och blir 

mer utmanande, exempelvis genom att gå från pardiskussioner till att presentera det 

eleverna sagt i pardiskussionen inför helgrupp, eller att eleverna ser en film gemensamt och 

sammanfattar filmen med stöd av varandra och modersmålet, för att sedan göra en 

sammanfattning tillsammans på svenska. Därefter kan de diskutera filmen med hjälp av 

fasta fraser som läraren tillhandahåller. Vill läraren ytterligare öka svårighetsgraden kan 

eleverna också få jämföra med en annan film de sett. Mikrostöttningen sker i interaktion 

mellan olika deltagare. Ofta är läraren den som ger interaktionell stöttning, genom att 

exempelvis bidra med ord och uttryck eller hjälpa eleverna att utveckla ett resonemang. 

Men det är också viktigt att låta eleverna stötta varandra och ge dem utrymme att vara 

”språkliga experter” i exempelvis par-och gruppsamtal – något som de även kan vara på ett 

relativt tidigt stadium (Rydell, 2016).  

Sammanfattningsvis är det viktigt att undervisningen ger eleverna möjlighet att använda 

språket i olika syften och i olika register. Genom att lärare analyserar vilka krav som ställs i 

olika språkliga sammanhang kan undervisningsaktiviteterna utmana eleverna på rimlig nivå. 

Därefter kan svårighetsgraden i aktiviteterna systematiskt och successivt ökas.  

Att bedömda talat språk 

Att kunna analysera vilka krav som ställs i olika språkliga aktiviteter har även betydelse för 

bedömning. Bedömning handlar, enkelt uttryckt, om att skaffa information om elevernas 

språkförmåga. För att värdera informationen, är en analys av den språkliga aktiviteten, 

utifrån registerskalan en hjälp för att ta ställning till vad det är eleven visar att hen kan. 

Vilken typ av språkliga aktiviteter kan eleven delta i tillsammans med andra? Vilka språkliga 

aktiviteter klarar eleven av på egen hand? Vilka språkliga resurser använder sig eleven av? 

Vad behöver eleven utveckla för att utföra den språkliga aktiviteten på ett kvalitativt bättre 

sätt? Viktig att komma ihåg vid bedömning är även att mer krävande situationer påverkar 

den språkliga produktionen, när det gäller till exempel flyt, korrekthet och komplexitet 

(Skolverket, 2017). 

I bedömningssammanhang används termerna holistisk bedömning (med fokus på helheten, 

innehåll och begriplighet) och analytisk bedömning (där bedömningen fokuserar aspekter så 

som ordförråd, fraser, formulering, grammatik och uttal). Vid bedömning av muntlig färdig-

het kan det vara bra att ta avstamp i helheten för att sedan fokusera på enskilda aspekter, så 

som retorisk struktur, ordförråd, uttal och så vidare (Palmér, 2010). Det är dock viktigt att 

utgå från det talade språkets kännetecken, där språklig komplexitet och precision i många 

fall kan se annorlunda ut eller inte vara lika hög som i jämförelse med skrift. Muntlig 

färdighet är således på många sätt en mångfasetterad färdighet som dessutom i regel 

används och bedöms i realtid. Dessa aspekter gör att muntlig färdighet kan vara 

svårbedömt.   
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Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kommunikativ språkförmåga inte bara är något 

som en individ ”har eller inte har”, utan något som även påverkas av situationen, vem man 

pratar med och om vad. Detta har betydelse i ett andraspråksperspektiv. När språkförmåga 

inte helt automatiserats, påverkas den mer av yttre faktorer som till exempel stress och 

nervositet (Lindberg, 2005), om vi känner den vi talar med, hur vi blir bemötta samt hur 

vana vi är vid samtalspartnerns talspråkliga varietet. Andraspråkstalare med begränsad 

språklig repertoar i det nya språket kan exempelvis vara beroende av samtalspartnerns 

arbete för gemensam förståelse (genom att exempelvis omformulera och ställa följdfrågor) 

och begriplig och anpassad input, för att komma till sin rätt i samtal och göra sig förstådda 

(Lindberg, 2013). Den stöttning eleven får har därför betydelse för vad eleven språkligt kan 

göra, vilket i sin tur har betydelse för bedömning. Ur bedömningssynpunkt är det viktigt 

med ett allsidigt underlag där eleven fått använda språket i olika situationer med olika typ av 

stöttning. 

Muntliga aktiviteter och stöttning av talat språk 

Inom sociokulturell teoribildning skiljer man sällan mellan språkanvändning och språk-

inlärning, och det är i användning som språket får sin mening (Swain, 2000). Därför spelar 

språkanvändningen i klassrummet en central roll för elevernas språkutveckling och det är 

en demokratisk angelägenhet att denna möjlighet tas tillvara då elevernas tillgång till språk 

utanför skolan kan se olika ut (Rosén & Wedin, 2015). I detta avsnitt behandlas olika 

muntliga aktiviteter som är vanligt förekommande i klassrummet, så som lärarledda 

genomgångar, muntliga anföranden och presentationer av olika slag, par-och gruppsamtal 

samt hur dramatisering kan användas språkutvecklande. I anslutning till varje aktivitet 

diskuteras hur lärares stöttning kan se ut 

Lärare leder samtal 

Klassrumsforskning har i flera fall visat på att interaktionen i klassrum utmärks av vissa 

mönster och där en stor del av talutrymmet tillfaller läraren (se Lindberg, 2005 för en 

översikt). Lärarledd interaktion präglas ofta av det så kallade IRU-mönstret: Initiativ (I), 

Respons (R), Uppföljning (U), det vill säga att läraren ställer en fråga och en elev svarar 

varpå läraren ger återkoppling. 

 

Exempel 1. Exempel på IRU-interaktionsmönster   

Lärare:   kan ni ett annat ord för jobba? 

Elev:  arbeta 

Lärare:  ja precis 

 

Lärarledd interaktion fyller sin funktion och kan användas stöttande och språk- och kun-

skapsutvecklande om det görs medvetet, till exempel genom att läraren ställer autentiska 

och öppna frågor, det vill säga frågor som inte läraren redan vet svaret på och som öppnar 

upp för diskussion (Lindberg, 2005; Mercer, 1995; Skolverket, 2017). Lärarledda samtal har 
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en viktig stöttande funktion genom att ge möjlighet till elever att utveckla och motivera sina 

tankar. Att språkligt kunna utveckla sina tankegångar är en central del i att exempelvis 

kunna resonera, argumentera och analysera – förmågor som förekommer i flertalet 

kursplaner (Kaya, 2016).  

Exempel 2. Exempel på lärares uppföljning för att eleven ska uttrycka sig mer utvecklat: 

- Intressant. När du säger X. Hur menar du då? 

- Kan du ge exempel på när…? 

- På vilka andra sätt skulle man kunna se på det här? 

 
Istället för att vara kunskapskontrollerande, kan det lärarledda samtalet fokusera på att 

gemensamt bearbeta nytt innehållsligt och språkligt stoff. Lärarledda samtal kan även till-

handahålla stöttning genom förtydliganden och omformuleringar där läraren använder ett 

mer ämnesrelaterat språkbruk för att på så vis utveckla elevernas ordförråd. Att fånga upp, 

använda och utveckla elevernas bidrag i diskussionen utgör därför en viktig stöttning 

(Mercer, 1995). För att ord ska ”fastna” krävs nämligen  i regel att eleverna stöter på dem 

upprepade gånger i olika sammanhang i både tal och skrift (Enström, 2013).  I samtal kan 

läraren därför medvetet använda ord och uttryck som eleverna nyligen lärt sig, introducera 

nyckelbegrepp eller fånga upp elevernas utvecklingsområden.  

Även om lärarledd interaktion spelar en viktig roll är det samtidigt viktigt att bredda den 

språkliga användningen i klassrummet. Att eleverna ges interaktionellt utrymme är nämligen 

en förutsättning för språkutveckling.   

Muntliga anföranden och redovisningar 

Muntliga anföranden, redovisningar och olika typer av berättande och argumenterande är 

vanligt förekommande i undervisningssammanhang. Dessa typer av språkliga aktiviteter är 

viktiga för språkutvecklingen då de erbjuder eleverna att använda språket i längre sekvenser 

(Rosén & Wedin, 2015). Vid muntliga anföranden har eleverna ofta  haft möjlighet att 

planera sitt språk på förhand genom att exempelvis arbeta fram argument eller ta fram en 

power point som stöd för en presentation eller ett anförande. Muntliga anföranden och 

redovisningar är språkligt krävande. Det är därför nödvändigt att eleverna utvecklar 

kunskap om hur ett anförande byggs upp (Palmér, 2010). På samma sätt som det är vanligt 

att textuppbyggnad diskuteras, kan även muntliga texter brytas ner i mindre beståndsdelar.  

Den typen av diskussioner förutsätter att eleverna utvecklar en språklig medvetenhet kring 

muntlig språkanvändning. Att närstudera muntlig språkanvändning  kan vara nyttigt för 

både lärare och elever och synliggöra språkliga resurser och strategier som används och på 

så vis öka den språkliga medvetenheten kring talat språk (Rydell, 2016). Det kan ske genom 

att eleverna får spela in sig själva eller får riktade frågor i anslutning till att de lyssnar på en 

muntlig presentation. Eleverna kan då exempelvis få i uppgift att diskutera olika delar av 

presentationen. Vad utmärker en bra inledning? Med vilka språkliga medel bygger man en 

bra inledning? Hur presenterar man ett bra argument? Hur disponeras tiden i framförandet? 
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Språklig anpassning utifrån syfte och sammanhang kan vid muntliga presentationer handla 

om hur man presenterar sitt innehåll på ett logiskt, sammanhängande och tydligt sätt så att 

åhörarna kan följa resonemangen, beskrivningen eller berättelsen. För det krävs språkliga 

resurser i form av bland annat kausala sambandsord (till exempel eftersom, med anledning av) 

och referenser till tid, plats och person. Följande exempel är hämtat från Sellgrens (2011:57) 

studie av flerspråkiga elevers arbete med förklarande genre i SO: 

Exempel 3. (Dina: elev, L: lärare) Ur ett samtal kring hur man uttrycker kausala samband 

Dina:  men det finns flera stora orsaker 

L:  ja hur kan man säga då då om man vill tala om att det finns flera stora 

orsaker  

     då kan vi använda [nästa 

Dina:                                            [en av dom stora orsakerna 

 

I exemplet ovan kan vi se hur läraren riktar fokus på ett språkligt uttryck för att uttrycka 

kausala samband. Att synliggöra den typen av resurser är därför viktigt och utgör en form 

av mikrostöttning. 

Förhandling i par-och gruppsamtal 

Talutrymme kan analyseras både i kvantitativa termer, det vill säga hur mycket någon talar, 

och kvalitativt, det vill säga på vilket sätt språket används. När det gäller muntlig språk-

utveckling i undervisningssammanhang, har ett särskilt fokus ägnats åt förhandling om både 

mening och språklig uppbyggnad och att använda språkets utforskande funktioner 

(Lindberg, 2005). Par-och gruppsamtal har visat sig vara särskilt lämpliga för att uppmuntra 

till förhandling (Lindberg, 2005; Sellgren, 2011; Swain, 2000). Följande exempel är hämtat 

från ett gruppsamtal mellan några elever och visar hur språklig förhandling kan gå till. I 

detta samtal diskuterar eleverna en bok de läst utifrån frågor som läraren gett dem. Yousef 

påpekar i rad 1 att han inte förstår frågan. Det avvikande uttalet på ”ägde” i rad 2 tyder på 

att det kan vara uttrycket ägde rum Yousef tycker är svårt. 

Transkriptionsnyckel 

:: utdraget ljud 

[ överlappande tal 

xxx ohörbart 

 

Exempel 4. Exempel på språklig förhandling mellan elever 
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1     Yousef:  eh:: jag fattar inte exakt vad hon menar med den ((läser frågan))   

2     kan du förklara när ägade ((avvikande uttal)) händelsen rum? 

3     Dana:     [xxx 

4     Mario:     [ja till exempel när det händer 

5     Yousef:  ja när det händer? 

6  det är tjugi år sen 

7    Dana:   nej det är i nutiden för att eh boken skrev ju tvåtusenett? 

8    Sofia:          nej  

9    Mario: jag ska se jag ska se ((tittar i boken)) tvåtusentvå 

11  Dana:  [tvåtusentvå så det är nutiden 

12  Sofia:         [xxx 

13  Mario: ja det är nutiden 

I detta utdrag lyfts först uttrycket äga rum fram av Yousef, vilket Mario i rad 4 omformulerar 

till ”ja när det händer”. Därefter följer en diskussion om när boken skrevs och handlingen 

utspelar sig och där eleverna diskuterar sig fram till att den utspelar sig i nutiden. I detta 

utdrag finns även exempel på överlappande tal (till exempel rad 3 och 4 samt rad 11 och 

12), något som är vanligt förekommande i samtal och kan visa på svårigheten i att ta turen 

och komma till tals i samtal med flera deltagare. I exempel 2 ovan skedde förhandlingen 

kring ett språkligt uttryck (ägde rum). Men förhandling kan också handla om mer 

övergripande förhandling. Samtalsämnen där det inte finns ett tydligt svar, där eleverna 

måste motivera och exemplifiera sina påståenden eller mer kreativa övningar som 

exempelvis att göra en film ihop eller spela in en podcast kan främja förhandling. 

Språkforskaren Suresh Canagarajah (2013) menar att i flerspråkiga miljöer där människor 

med olika språkliga varieteter och referensramar möts är förhandlingens roll central. 

Det är dock inte självklart att alla par- och gruppsamtal är språkutvecklande. Studier (se till 

exempel Galaczi, 2008; Chen, 2017) som inriktat sig på att närstudera interaktion i 

parsamtal mellan andraspråkselever har lyft fram att de interaktionella mönstren i dessa 

samtal kan se olika ut, och de samtalsmönster som bäst gynnar språkinlärning är de som 

utmärks av samarbete och ömsesidighet. I samtalen tar sig detta uttryck genom att eleverna 

lyssnar på varandra, följer upp, ger respons och utvecklar det som tidigare sagts och i lika 



 

 

  

 

Det talade språkets roll december 2017  
https://larportalen.skolverket.se 9 (13)  

 

 

hög grad kommer med idéer. Det handlar alltså inte bara om att eleverna pratar lika mycket 

utan i vilken grad de gemensamt engagerar sig i uppgiften och i varandras tal (Chen, 2017, 

Galaczi 2008).  En aspekt som är viktig för lyckade par- eller smågruppssamtal är således att 

eleverna tränas i att vara aktiva lyssnare (Chen, 2017) och att de har resurser för att föra 

samtal vidare (Rydell, 2016). Detta innebär att eleverna har strategier för att följa upp det 

som sagts samt fördjupa och bredda samtal genom att ge nya perspektiv. Här kan lärarens 

stöttning tillhandahålla både fraser och innehåll, genom att exempelvis ge eller låta eleverna 

arbeta fram olika argument innan en diskussion sätter igång och uppmärksamma dem på 

olika sätt att ställa frågor. Läraren kan även sätta upp ramar för talutymmet så att alla får 

komma till tals och arbeta med övningar som fokuserar på att vara en aktiv lyssnare, genom 

att exempelvis låta eleverna träna på att ställa följdfrågor, bygga vidare på det som sagts eller 

på annat sätt ge återkoppling. 

Exempel 5. Fraser att använda i samtal. 

- Ställa följdfrågor:  

Menar du att…?  

Vad gjorde/tänkte du då? 

- Visa om man håller med eller inte:  

Ja, precis, det har jag också tänkt på. 

Ja, jag håller med. 

Jag förstår hur du menar men… 

Jag håller inte med eftersom… 

- Visa på nya perspektiv:  

En annan sak jag tänkt på… 

 

Livet som teater – om dramatisering i undervisningen 

Ett annat sätt att arbeta med muntlig språkutveckling och utveckling av språklig 

medvetenhet är att arbeta med dramatiseringar. Klassrummet kan då fungera som en sorts 

”backstage” där eleverna kan få prova på olika språkliga situationer och säga igen, repetera, 

leka och utforska sin röst, utan att alltför mycket står på spel. I  dramatiseringar aktiveras 

kroppen, vilket i sin tur innebär att flera sinnesuttryck aktiveras, något som är bra för både 

språkinlärning och minne (Franker, 2016). Nyare språkforskning lyfter gärna fram hur 

språk, kropp och känslor är intimt sammankopplade (Busch, 2017). Detta aktualiseras i 

dramatiseringar, där man exempelvis kan laborera med röststyrka och prosodi för att 

gestalta olika känslotillstånd. Eftersom det i dramatiseringar ofta är mycket fokus på hur 

man säger något, är dramatiseringar även ett utmärkt sätt att arbeta med metaspråkliga 

diskussioner. Hur uttrycker man till exempel förvåning? Hur gör man när man grälar? 

Dessa tillfällen erbjuder även utmärkta tillfällen att öva på prosodi och intonation. Arbete 
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med dramatisering i språkundervisningen kan på så vis leda till att eleverna utvecklar bättre 

flyt och begriplighet i sitt tal genom att de får öva mycket på talat språk och fokusera på hur 

något sägs (Galante et.al., 2017). För att detta ska kunna ske krävs det att det är en god 

atmosfär i klassrummet. 

Användningen av dramatisering i undervisningen kan ske på olika sätt. Man kan utgå från 

ett manus eller låta eleverna arbeta fram ett manus eller skriva dialoger till kortare scener. 

Det senare är exempel på en övning som kan generera mycket förhandling. Dialogerna kan 

bygga på något eleverna läst och som de sedan omvandlar i syfte att dramatisera eller vara 

fritt skapade ur elevernas fantasi: de kan även grunda sig på elevernas kommunikativa 

erfarenheter.  Att ta fram dialoger är en process och läraren kan med fördel stötta arbetet 

genom att då och då tillhandahålla olika fraser som eleverna kan pröva eller uppmana 

eleverna att i dialogerna använda vissa begrepp eller fraser som behandlats tidigare i 

undervisningen. Under processen att ta fram dialoger utgör modersmålet en viktig resurs.  

I mer styrda aktiviteter, med på förhand utvalda dialoger, kan läraren medvetet ta med 

aspekter som tidigare tagits upp i undervisningen (exempelvis vissa ord och uttryck, adjektiv 

etc.) för att ytterligare befästa dessa (Galante et. al., 2017). Andra effekter av drama är att 

eleverna får möjlighet att sätta sig in i andras erfarenheter och tankar. Vid arbete med 

dramatiseringar framträder ofta en växelverkan mellan skriftligt och muntligt, där eleverna 

rör sig mellan skrift och tal, vilket kan vara viktigt för den språkliga medvetenheten. Att 

sedan gå från det skrivna ordet till gestaltning är en succesiv process som går ut på att 

”förkroppsliga texten” – att göra språket till sitt, något som kräver övning och repetition. 

När eleverna börjar känna sig bekväma i sina roller kan det stärka deras språkliga 

självförtroende. Eleverna kan då göra en film (exempelvis med sina mobiltelefoner). Dessa 

filmer kan sedan ligga till grund för vidare diskussion både kring innehåll och språk i 

dramatiseringarna. Att låta eleverna arbeta med dramatisering påverkar även det 

interaktionella utrymmet i klassrummet och kan omkullkasta traditionell 

klassrumsinteraktion där läraren står för merparten av talutrymmet.  Läraren har även 

möjlighet anpassa elevernas språkliga deltagande utifrån deras nivå så att alla elever kan 

delta utifrån sina egna villkor. Sammantaget kan dramatisering vara ett sätt att både öka den 

språkliga medvetenheten och vara språkutvecklande.  

En resurs för att utveckla litteracitet 

Nyanlända elevers erfarenhet av tidigare skolgång och skriftspråk kan variera starkt, medan 

(i princip) alla har en tidigare utvecklad relation till talat språk. Talat språk blir då en viktig 

resurs som kan användas för en mängd olika syften, bland annat som en viktig del i 

elevernas litteracitetsutveckling. Talat och skrivet språk ska dock inte ses separata enheter. 

Snarare finns det en samverkan mellan muntlig och skriftlig språkanvändning som har 

betydelse på olika plan och muntlig färdighet kan på så vis vara en ingång till utveckling och 

fördjupning av andra färdigheter. Särskilt för elever med ingen eller kortare formell 

skolbakgrund kan det vara nödvändigt att utgå från talat språk. Det kan handla om att 

ingången till texter sker via talat språk, till exempel genom högläsning eller diskussioner 

med syfte att skapa förförståelse och vägar in i texten och efterföljande diskussioner som 
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leder till fördjupad förståelse av lästa texter. Skriftspråksövningar, som att läsa eller skriva 

en text kan således i lika hög grad vara en muntlig övning, där man till exempel kan få tänka 

högt och samarbeta och förhandla om förståelse. Interaktion är på så vis en viktig del i 

elevernas litteracitetsutveckling (Tanner, 2017).  

Ett annat  exempel är att låta eleverna med stöttning skapa en berättelse muntligt innan 

berättelsen omvandlas till text (Kaya, 2016). Det kan särskilt vara viktigt för elever som har 

svårt att uttrycka sig skriftligt. Ett vanligt problem för många elever är att de skriver 

”talspråkliga” texter. Att behandla samma stoff både muntlig och skriftligt kan då vara ett 

sätt att diskutera hur texter ges mer skriftspråkliga drag i relation till den muntliga 

berättelsen och på så vis öka den språkliga medvetenheten (Gibbons, 2012). För elever som 

inte har kommit så långt i sin skriftspråkliga utveckling kan dessutom användandet av talat 

språk även vara en viktig resurs för bedömning av andra färdigheter som exempelvis 

läsförståelse. 

Kunskap om det talade språket är även en förutsättning för ljudning och avkodning, det vill 

säga den fonologiska delen av läsning (Franker, 2016). Samtidigt har forskning visat på att 

elevernas grad av litteracitet även påverkar vissa delar av den fonologiska medvetenheten, 

det vill säga förmågan att särskilja och använda fonologiska enheter (Tarone, Bigelow & 

Hansen, 2009). Den förmågan är viktig för att exempelvis kunna dra nytta av så kallad 

muntlig korrigerande återkoppling eller omformuleringar (recasts), det vill säga när läraren 

upprepar det eleven sagt i korrekt form, viket ofta sker i mikrostöttningen mellan lärare och 

elev. Sammantaget kan man säga att tal och skriftspråk kontinuerligt stöttar varandra och 

det är därför viktigt med helhetsperspektiv på undervisningen. 

Referenser 

Ahlgren, Katrin. 2014. Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv 

Avhandling i språkdidaktik 4. Stockholm: Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 

universitet. 

Bauman, Richard and Charles L. Briggs. 1990. Poetics and Performance as Critical     

Perspectives on Language and Social Life. Annual Review of Anthropology 19:56-88. 

Busch, Brigitta. 2017. Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept 

of  Spracherleben the Lived Experience of Language. I: Applied Lingusitics 38(3):340-358.   

Cekaite, Asta. 2007. A child’s development of interactional competence in a Swedish L2 

classroom. I: The Modern Language Journal 91: 45-62. 

Chen, Wenxue. 2017. The effect of conversation engagement on L2 learning 

opportunities.I: ELT Journal 71(3):329-340. 

Enström, Ingegärd. 2015. Ordförråd och ordinlärning – med särskilt focus på avancerade 

inlärare. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – I forskning, 

undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 169-195.  



 

 

  

 

Det talade språkets roll december 2017  
https://larportalen.skolverket.se 12 (13)  

 

 

Franker, Qarin. 2016. Resurser och litteracitetspraktiker del 8 i modulen Grundläggande 

litteracitet för nyanlända elever. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-

skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda/del_08 

Galante, Angelica och Ron I Thomson. 2017. The Effectiveness of Drama as an 

Instructional Approach for the Development of Second Language Oral Fluency, 

Comprehensability, and Accentedness. I: TESOL Quarterly 51(1):115-142. 

Galaczi, Elevlina D. 2008. Peer-peer Interaction in a Speaking Test: The Case of the First 

Certificate in English Examination. I: Language Assessment Quarterly 5 (2). S. 89-119.  

Gibbons, Pauline. 2012. Stärk språket, stark lärandet. Språk. Och kunskapsutvecklande arbetssätt 

för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Goffman, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life.  Harmondsworth: Penguin 

Books. 

Kaya, Anna. 2016. Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner & erfarenheter. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

Kramsch, Claire. 2009. The Multilingual Subject. Oxford: Oxford University Press. 

Lindberg, Inger. 2005. Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning. Andra 

upplagan. Stockholm: Natur och Kultur.  

Lindberg, Inger. 2013. Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I: Hyltenstam, K. & 

Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – I forskning, undervisning och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur. 

Luoma, Sari. 2004. Assessing Speaking. Cambridge Assessment Language Series. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Mercer, Neil. 1995. The Guided Construction of Knowledge. Talk amongst teachers and learners. 

Clevedon: Multilingual Matters. 

Mayo et al. 1997. Age of Second-Language Acquisition and Perception of Speech in Noise. 

I: Journal of Speech, Language and Hearing Resarch 40:686-693. 

Palmér, Anne. 2010. Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Rosén, Jenny och Åsa Wedin. 2015. Klassrumsinteraktion och flerspråkighet – ett kritiskt 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Rydell, Maria. 2016. Konsten att föra ett samtal framåt – om bedömning av muntlig   

interaktion på sfi. I Björn Kindenberg (red.) Flerspråkighet som resurs. Symposium 2015. 

Stockholm: Liber. S 



 

 

  

 

Det talade språkets roll december 2017  
https://larportalen.skolverket.se 13 (13)  

 

 

Sellgren, Mariana. 2011. Den dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med 

förklarande genre i SO. Rapporter om tvåspråkighet 16. Stockholm: Centrum för 

tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. 

Swain, Merill. 2000. The output hypothesis and beyond: mediating acquisition through 

collaborative dialogue. I: Sociocultural Theory and Second Language Learning. James P. Lantolf 

(red.). Oxford: Oxford University Press. S. 97-114. 

Skolverket, 2012. Samtal på gång.  

Skolverket. 2017. Bygga svenska.  

Tanner, Marie. 2017. Taking interaction in literacy events seriously: a conversation analysis 

approach to evolving literacy practices in the classroom. I: Language and Education 31(5): 

400-417. 

Tarone, Elaine, Martha Bieglow & Kit Hansen. 2009. Literacy and Second Language Oracy. 

Oxford: Oxford University Press.  

 

 

 



 

Del 3: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera 
Diskutera med utgångspunkt i era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd
för samtalet. 

• Hur ser de muntliga aktiviteterna ut i era klassrum? 
• På vilka sätt kan man systematiskt öka svårighetsgraden i den muntliga

språkanvändningen i klassrummet?
• Hur kan det talade språket användas som en resurs för att utveckla andra

färdigheter? 
• På vilket sätt kan man arbeta med språklig medvetenhet av talat språk? Varför

är det viktigt? 
• Hur arbetar ni med att bedöma och stötta den muntliga språkutvecklingen? 

Planera och förbered 
Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit del
av i moment A. Nedan följer tre exempel på hur sådana aktiviteter kan planeras. 

1. Dramatisering 

Syftet med aktiviteten är låta eleverna arbeta med dramatisering som en del av den
pågående undervisningen. 

2. Aktivt lyssnande 

Syftet med aktiviteten är att medvetandegöra eleverna om lyssnandets betydelse för
muntlig kommunikation. 

3. Sitting drama 

Syftet med aktiviteten är att bearbeta en läst text genom att dramatisera.
Undervisningsaktiviteterna finns närmare beskrivna nedan. 

Material
Undervisningsaktivitet 1-3

Revision: 3 Datum: 2018-05-17
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Språk-, läs- och skrivutveckling –Grundskola åk 7-9, Gymnasieskola, språkintroduktion 
Modul: Nyanländas språkutveckling 
Del 3: Det talade språkets roll 

 

1. Dramatisering 

Syftet med aktiviteten är låta eleverna arbeta med dramatisering som en del av den 

pågående undervisningen. 

Arbeta gemensamt med att ta fram en struktur för dialogerna. Tillhandahåll en situation 

och/eller fraser som eleverna kan arbeta med ur något innehåll som är aktuellt i 

undervisningen.  

Eleverna arbetar sedan i par/grupp med att skriva dialoger.  

Gör en paus för att diskutera olika exempel i helklass. Hur säger man X? Arbeta gärna 

också i grupp med att öva uttal. 

Därefter ges tillfälle att öva in dialogerna genom att repetera flera gånger. Viktigt att tänka 

på att det är något annat än att läsa dialoger. Använd gärna kroppspråk och enkel rekvisita. 

Målet är att gestalta – inte läsa.  

De som vill kan sedan spela upp dialogerna/spela in sig själva.  

 

 

2. Aktivt lyssnande 

Syftet med aktiviteten är att medvetandegöra eleverna om lyssnandets betydelse för muntlig 

kommunikation. 

Samtala med eleverna om hur man visar att man lyssnar aktivt och visar intresse. Gå 

igenom några ord, fraser, följdfrågor och återkopplingssignaler som att ha ögonkontakt , 

nicka, humma instämmande osv. Jämför också med andra språk eleverna kan.  

Låt eleverna arbeta i par. En elev får berätta något enkelt. Om eleverna är mycket 

nyanlända kan man först konstruera  en gemensam berättelse. Den andra eleven får i 

uppdrag att visa så mycket som möjligt att hen lyssnar aktivt. Samtala om hur det kändes. 

Låt sedan samma elev berätta en gång till medan den andra eleven inte visar något alls av 

aktivt lyssnande. Samtala om hur det kändes.  Låt samma elev berätta en tredje gång. Denna 

gång får eleven som lyssnar aktivt i uppgift att själv bygga vidare på det eleven berättat. 

Samtala om olika sätt att bygga vidare på det som sägs och att föra samtal framåt. Byt gärna 

roller i paret.  

Samtala efteråt om varför det är viktigt att lyssna aktivt. 
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3. Sitting drama 

Syftet med aktiviteten är att bearbeta en läst skönlitterär text genom att dramatisera och låta 

eleverna agera som personer i texten, till exempel huvudkaraktären och olika bikaraktärer. 

Innan arbete med sitting drama måste texten ha lästs och bearbetats så att det finns en 

gemensam förståelse. 

Arbeta antingen i helklass eller i mindre grupper. Ge eleverna olika roller. De intervjuas  

sedan i sin roll genom att kamraterna ställer frågor för att få reda på så mycket som möjligt 

om karaktärens tankar, känslor och handlingar. Ge gärna tid att förbereda frågorna parvis. 

 



 

Del 3: Moment C – aktivitet
Genomför den undervisningsaktivitet ni planerat i moment B. Notera gärna 

• hur aktiviteten fungerar utifrån sitt syfte 
• vilket lärande som blir synligt hos eleverna 
• vad du får syn på i den egna undervisningen. 

Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 3: Moment D – gemensam uppföljning
Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C och diskutera hur
aktiviteten fungerade i era grupper. Om ni vill kan ni använda diskussionsfrågorna som
stöd för samtalet. 

• Kunde undervisningsaktiviteten integreras väl i er undervisning? På vilket sätt
behövde den anpassas till er grupp? 

• Fick ni med er alla elever i gruppen? Hur gjorde ni för att få alla elever att vara
aktiva under hela aktiviteten? 

• Blev några särskilda svårigheter synliga? Hur gjorde ni i så fall för att stötta
eleverna? 

• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta
undervisningen? 

• Hur kan era erfarenheter vara användbara i andra situationer i undervisningen?
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