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Abstract 

Fernlund, Tove (2015). Språkstärkande strategier: En kvalitativ studie som beskriver fyra 

lärares förstärkande språkstrategier ur ett andraspråksperspektiv. Independent Project, 

Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second Cycle, 15 Credits. School 

of Humanities, Education and Social Sciences. 

 

Since no teacher can learn all the languages of the world there is a need to find strategies to 

deal with students with different linguistic competences and conditions. In this essay, which I 

write under the Swedish teacher program at Örebro Univiersity, I will follow four teachers 

into their practice and search for tools they use to increase their chances to reach through to 

students in the Swedish middle school with Swedish as their second language. Using 

ethnographic and qualitative research methods I will present data from a video recorded 

material followed by an analysis based on a second language perspective. The material 

consists of video recordings from four different occasions where the teachers' initial and 

instructional monologues get caught. By using a multimodal approach my hope is to identify 

commonly occurring phenomena and describe how the differences in the use of these take 

place. I ask the following questions: 

 Are there any strategies that teachers use to clarify or strengthen their language 

teaching Swedish as a second language? 

 If there are, how do the teachers use them? 

Observation Schedule and categories are designed through the findings the film has provided 

and have come together in four main categories that are: body language, reformulations, 

repetitions and visual aids. From these categories data is gathered and the data shows how 

frequently these phenomena occur and how they are combined. In the result I discuss different 

sequences from the films that show examples that I find interesting with a descriptive 

purpose. In this essay I want to describe how a few Swedish teacher works through the 

linguistic barrier that the differences in competence in the same language cause.  

 

Keywords: Body language, reformulations, repetitions, visual aids, second language, 

linguistic barrier, teaching.  
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1. Inledning 

Den svenska grundskolan tar emot barn från hela världen, barn med olika språk och med olika 

kulturella bakgrunder. Det är barn som anländer och integreras i den ordinarie undervisningen 

med mycket olika kunskaper och förmågor nerpackade i sina ryggsäckar. Barn som har levt 

olika liv med skilda möjligheter till skolgång och med mycket olika språkutveckling. 

Becknert, Håland och Wallin (2008) pekar på det kunskapsspann nyanlända elever befinner 

sig inom, vissa med skriv- och läskunskaper på sitt modersmål och somliga utan. Oavsett var 

barnen ligger inom detta spann och hur deras tidigare situation sett ut så är det enligt 

läroplanen den svenska grundskolans ansvar att möta dessa elever och på bästa möjliga sätt 

verka för att främja deras individuella utveckling (Lgr 11 s. 7).  

 

Under min utbildnings gång och som verksam i skolan har jag mött elever med mycket 

varierande förmågor inom det svenska språket. Då jag under den senare delen av min 

utbildning spenderat tid i skolor i områden med låg socioekonomisk status har jag mött 

påfallande många fler elever som läser svenska som andraspråk och även i stor utsträckning 

mött nyanlända elever. Denna erfarenhet har tvingat mig att se bortanför den språkliga 

barriären som den bristande samspråkiga kompetensen tyvärr skapar och ett behov av att finna 

strategier som överbryggar detta gap utan att kompromissa med det svenska språket har 

uppstått. När orden inte bär kommunikationen så behövs det kompletterande verktyg att stärka 

den med. Totte Löfström (2012) som är retoriker diskuterar i ett blogginlägg vikten av 

kroppsspråk. Löfström menar att när kommunikationen brister så utgör kroppsspråket 90% av 

utbytet till skillnad från 10% när kommunikationen är god. När den verbala kommunikationen 

brister har många upplevt hur kommunikationen faller ut i kroppen istället. Som när en 

förhandlar om priser på en utlandssemester eller när en samtalar med ett litet barn. Yvonne 

Eriksson och Anette Göthlund diskuterar i sin bok Mötet med bilder latinets ord 

’communication’ som syftar till att gemensamt göra något, att dela det med andra. Författarna 

menar att det är genom de olika språken vi har tillgång till som vi skapar och utbyter mening. 

Eriksson och Göthlund menar att vi genom språkets olika uttryck producerar och reproducerar 

vilket är något som jag vill mena skolan till stor del handlar om. Det tidigare nämnda 

utbildningsansvaret, behovet av överbrygga språkbarriärer samtidigt som språkutvecklingen 

främjas hos eleven är kärnan i denna uppsats. Min förhoppning är att återge några 

språkförtydligande strategier direkt från verkligheten. 
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2. Syfte och frågeställning 

Denna studies syfte är att få insyn i hur verksamma lärare använder sig av olika strategier för 

att förstärka sina instruerande och inledande monologer i början av lektionen med fokus på 

elevgrupper rika på elever med svenska som andraspråk. Min förhoppning är beskriva hur 

fyra verksamma lärares språkstärkande strategier ser ut på en lokal nivå.  

 

För att närma mig detta område har jag ställt följande frågor:  

 Finns det några strategier verksamma lärare använder för att förtydliga eller förstärka 

sitt språk i relation till elever som har svenska som andraspråk? 

 

 Om så finns hur använder de sig av dessa? 
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3. Metod och material 

I det här avsnittet kommer en förklaring av vilken metod som denna studie grundar sig i samt 

vilka inslag av andra metoder som finns närvarande. Studiens tillvägagångssätt och 

genomförande diskuteras utifrån de val och avgränsningar som gjorts. Analysens perspektiv 

och fokus kommer även att lyftas. Centrala begrepp presenteras löpande i avsnittet. 

 

3.1 Metod  

Studien gör avstamp i den etnografiska forskningsmetoden vars uppdrag är att studera 

skillnader och likheter mellan människor i en kulturell kontext. Etnologer jämför människans 

olika beteenden för att försöka förstå hur parallelliteter mellan olika variabler så som 

exempelvis tid, rum, social och kulturell situation kan se ut (Svensson 2012). Tanken är att 

jämförelsen synliggör skillnader mellan kontinuitet och förändring. Den etnografiska metoden 

vilar på den kvalitativa forskningsgrunden som Robert K. Yin (2013) menar vill analysera 

fenomen på djupet. Syfte med metoden är att studera det mänskliga beteendet under verkliga 

förhållanden för att på bästa sätt beskriva, förklara, tolka och urskilja fenomenet (Yin 2013).  

I denna studie har jag valt att filma lärares lektionsuppstarter för att fånga deras instruerande 

och inledande monologer i deras naturliga kontext. 

 

Jag har valt filmning som verktyg med förhoppningen att det kan, som Cato R. P. Bjørndahl 

(2012) beskriver, öka möjligheterna att återge fenomenet med stor detaljrikedom. Bjørndahl 

menar att videoinspelningens främsta egenskap är att det konserverar observationerna, av det i 

det här fallet pedagogiska ögonblicket, och bevarar det med stor detaljrikedom. Ett 

videoinspelat material möjliggör observationer av samma situation flera gånger med olika 

fokus vilket kan skapa en djupare förståelse. Filmningen har för mig varit en fördel som 

ensam observant då jag inte på förhand kunde veta vad dessa tillfällen skulle bära med sig för 

information. Det var fördelaktigt med ett material som kunde behandlas i efterhand samt flera 

gånger om. Att observera filmen i jämförelse med att observera i realtid minskar risken för att 

information faller bort medan anteckningar förs eller om någon typ av distraktion skulle 

förekomma. Jag anser att filmningen gett mig möjlighet att hålla en öppen ingång utan tydliga 

förväntningar som ett observationsschema till viss del innebär med redan förberedda 

kategorier och därmed förväntade händelser. 
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3.2 Material 

Det filmade materialet har till en början kollats igenom för att urskilja gemensamma 

intressanta strategier och kategorisera dessa för vidare analys. Kategorierna har utformats 

utifrån vanligt förekommande beteenden hos de olika lärarna vilka kan ses som gemensamma 

nämnare även om frekvensen på dess förekomst hos de olika individerna kan se mycket olika 

ut. Dessa kategorier är kroppsspråk, visuellt material, omformuleringar och upprepningar 

vilka kommer förklaras ingående i avsnittet som presenterar resultatet. Ytterligare 

komplement till data från kategorierna är vissa filmsekvenser som jag anser varit relevanta i 

relation till mitt syfte och min analys. Det handlar om sekvenser som på olika sätt varit 

utmärkande. Dessa presenteras för att ge mer detaljer och genom dessa detaljer en djupare 

förståelse för situationen. 

 

3.3 Validitet 

I denna del kommer studiens validitet att diskuteras med tre utgångspunkter. Jag kommer att 

problematisera empirin samt genomförandet utifrån hur generaliserbar, genomskinlig och 

tillförlitlig den kan anses vara.  

 

Då empirin till denna studie är insamlad på en och samma skola så anser jag att det inte går att 

dra några generella slutsatser om hur lärare runt om i landet arbetar med stärkande 

språkstrategier. Vad det däremot kan säga något om är det lokalt förekomna fenomenet i ett 

beskrivande format. Eftersom det inspelade materialet inte finns för framtida läsare att ta del 

av minskar det en del av studiens genomskinlighet. Genom en tydlighet i tillvägagångssätt så 

anser jag att det finns goda förutsättningar för nära granskning med tyngdpunkt på det 

sammanställda resultatet samt analysen. En svårighet jag upplevt i denna studie är att mycket 

tankeverksamhet har gått åt till att urskilja gemensamma mönster och föra samman dessa till 

kategorier samtidigt som varje enskild markering i mitt observationsschema representerar en i 

sig komplex situation. I generaliseringen reduceras den unika och komplexa situationen ner 

till något som är mer allmänt. Detta är dock något som har varit nödvändigt för att låta studien 

fortgå inom dess ramar. Min förhoppning är att genom att komplettera data med målande 

beskrivningar och tydliga exempel förmedla verkligheten. 
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4. Teori och analys 

I samband med att data och videosekvenser presenteras i resultatdelen kommer en analys att 

följa varje kategori. Analysen sker kontinuerligt bredvid det presenterade resultatet och 

kommer att utgå från ett lärar- samt andraspråksperspektiv. Analysen har gjorts med en 

multimodaluppdelning som teoretisk utgångspunkt. 

 

4.1 Teoretiskt ramverk 

En terori kan ses enligt Magdalene Thomassen (2007) som en abstrakt förenkling av 

verkligheten. Hon beskriver hur teorin uttrycker någon som är allmänt som ska hjälpa till i 

förklaringen och öka förståelsen för ett fenomen (s.33). Det teoretiska ramverk som analysen 

utgår från är idén om multimodalitet vilket är ett utvidgat textbegrepp som Toura Hagnesten 

(2013) använder för att beskriva att vår kommunikation sker med hjälp av flera teckensystem 

som samtidigt är aktiva. I vår kommunikation är det mer som pågår i utbytet mellan 

människor än endast det verbalt talade ordet som kan ses som en typ av teckensystem. Denna 

studie syftar till att fånga teckensystem som kompletterar det verbala ordet. Detta teoretiska 

ramverk har valts som verktyg för att synliggöra flera teckensystem som kan vara aktiva 

samtidigt. Multimodaliteten liknar enligt Günter Kress och Van Leeuwen (2001) semiotiken 

som studerar betydelsen av de olika tecken vi använder så som bilder, gester, fysiska ting men 

även talat och skrivet språk (s.5). De teckensystem som denna studie fokuserar på är text, bild, 

ljud och kroppsspråk. 

 

Forskaren och författaren Kress (2010) exemplifierar hur skyltar kan betraktas ur ett 

multimodalt perspektiv och han menar att skylten består av fler dimensioner än endast den 

skrivna texten. Texten säger en sak, motivet en annan och färgen något ytterligare. Kress 

menar att det skrivna ordet i sig kan ses som väldigt komplext men genom att kombinera flera 

olika textbegrepp blir budskapet tydligare för mottagaren (s.1-5). I enlighet med Hagstnesten 

och Kress anser även Carey Jewitt (2009) att den multimodala teorin applicerad på 

kommunikation innefattar mer än själva språket. Jewitt menar att kommunikation i 

multimodalitet inte bara handlar om de olika typerna av teckenkategorier utan att det handlar 
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om hur relationen mellan dessa kan se ut (s.14). Förhoppningsvis kan denna teori dels hjälpa 

mig att finna kategorier och dels närma mig hur dessa olika strategier används. 

De transkriberade sekvenserna från filminspelningarna presenteras i anslutning till analysen. 

Jag valt att beskriva händelserna i flera led och presentera informationen genom olika typer av 

scheman anpassade till den aktuella kategorin. Dessa scheman är uppbyggda av ett par olika 

tecken för att återge händelsen så ofärgad som möjligt utan att gå miste om detaljer. Som 

exempel i de transkriberade sekvenserna från den första kategorin som behandlar kroppsspråk 

kommer schemat att innefatta tid, ansiktsuttryck, verbala ljud, arm- och handställning.  

 

 4.2 Analys 

I min analys betraktar jag det verbalt talade ordet som utgångspunkt för att leta efter vilka 

andra teckensystem som läraren väljer att kombinera eller interagera med för att stärka sitt 

budskap. Analysen av fakta som tabellerna presenterar kommer att diskuteras löpande i texten 

med fokus på varför läraren gör som den gör och vad det kan bära med sig för elevernas 

inlärningssituation.  

 

5. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en övergripande återgivning av insamlingstillfällena samt av de olika 

förutsättningarna. Skola, lektion, elevgrupper samt lärare kommer att beskrivas för att ge en 

förståelse för den miljö studien ägt rum i. Då jag inte funnit någon liknande tidigare forskning 

väljer jag att avsluta med en förklaring av skolämnet svenska som andraspråk samt de 

annorlunda förutsättningarna inlärningen på ett andraspråk kan bära med sig.  

 

5.1 Förutsättningar för insamlingen av materialet 

Skolan som är föremål för denna studie har valts med anledning av dess rikedom på 

flerspråkiga elever som har svenska som sitt andraspråk. Denna skola kan ses som relativt 

homogen med en mycket ojämn fördelning av elever som läser svenska och elever som läser 

svenska som andraspråk. Skolan har ett förhållande med ungefär 97% andraspråkselever. 
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Lärarna som låtit mig ta del av deras lektioner arbetar i samma arbetslag och deras elever går i 

årskurs fem. Jag har valt att i min studie ta del av lektioner inom olika ämnesområden då jag 

inte vill att resultatet ska ge en överskådlig bild. Jag har även valt att ta del av samma 

lektionsupplägg genomfört av olika lärare och i olika elevgrupper då stoffet är sekundärt i 

analysen. Det ger mig möjlighet att jämföra skillnader och likheter i hur olika lärare 

presenterar samma material. Då denna uppsats är skriven inom ramen för det svenska språket 

ligger en av mina avgränsningar i att lektionen hålls på det svenska språket. Nedan följer 

övergripande beskrivningar av elevgrupp, vilket stoff som behandlas samt hur de olika 

lektionsuppläggen sett ut. 

 

Brittas Svensklektion 

Denna lektion i ämnet svenska syftar till att åter uppstarta av ett för eleverna gammalt område 

om beskrivande texter och i detta fall faktatexter om djur. Läraren presenterar och diskuterar 

olika karakteristiska drag för området med hjälp av en PowerPoint. Läraren visar texttypens 

beståndsdelar samt inspirerande bilder. Det är en genomgång där det finns mycket talutrymme 

för elevernas egna tankar och reflektioner. I elevgruppen som består av 21 elever är det endast 

tre stycken som läser svenska och resterande läser svenska som andraspråk. Klassen innefattar 

ett par nyanlända elever. Läraren, som härefter kallas för Britta, är kvinna och är verksam i 

bild och svenska.   

 

Eriks matematiklektion  

Denna lektion i ämnet matematik är en genomgång av ett tidigare ålagt prov. Läraren går 

igenom frågorna med stöd av en bildserie och de olika resultaten diskuteras och korrigeras. 

Den här genomgången är tydligt lärarledd med EPA-samtal som varierande inslag mellan 

rättningen av uppgifterna. Det går ut på att eleverna först funderar enskilt över sitt resultat för 

att sedan diskutera eventuella skillnader och likheter i par och slutligen landa i en allmän 

diskussion i klassen. I denna elevgrupp som består av 18 elever läser samtliga elever svenska 

som andraspråk varav vissa elever är nyanlända.  Läraren, som härefter nämns som Erik, är 

man och är verksam i matematik.  
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Sveas lektion i samhällsorientering 

Denna lektion inom ramen för So-ämnet är en fortsättning och fördjupning av ett pågående 

tema om hållbar utveckling. Lektionen utgår ifrån en film om textilindustrin i Indien och följs 

av en gemensam diskussion i klassrummet och eleverna fyller i ett papper med öppna frågor 

om filmens innehåll. Denna lektion hålls i samma elevgrupp som den vi får följa Britta i. 

Läraren, som härefter nämns som Svea, är kvinna och är verksam i So-ämnena. 

 

Nils svensklektion 

Denna lektion i ämnet svenska utgår från samma material som Britta. Det förekommer vissa 

skillnader i genomförandet och klassen har här en gemensam och lärarledd praktisk övning 

innan det individuella arbetet äger rum. Denna lektion hålls i en elevgrupp som består av 19 

elever där tre stycken elever läser svenska och resten läser svenska som andraspråk. Läraren, 

som härefter nämns som Nils, är man och är verksam i svenska och idrott.  

 

5.2  Svenska som andraspråk enligt läroplanen 

Som inledningsvis redan nämnts är det den svenska grundskolans ansvar att stötta 

elever oavsett språklig förmåga och tidigare skolbakgrund till att vinna kompetens i 

det svenska språket. Då skillnader i den språkliga basen bär med sig mycket olika 

förutsättningar för eleverna som har svenska som andraspråk skapats som ämne för 

att bättre kunna möta och bedöma elever i relation till deras förutsättningar. Följande 

utdrag ur skolverkets författningssamling som jag anser förtydligar vad ämnet 

svenska som andraspråk har för målsättning och stävan. 

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt 

kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda 

möjligheter för språkutveckling hos elever med ett annat modersmål än svenska. Skolans 

undervisning skall ge eleverna möjligheter att använda språket i olika situationer och att 

utveckla sin färdigheter i att tala och lyssna, läsa och skriva. 

 

Till alla årskurser i grundskolan kommer elever med ett annat modersmål än svenska och 

med en annan kulturbakgrund. Spännvidden i språkbehärskning mellan eleverna är stor. 

Elever som nyligen anlänt till Sverige saknar helt kunskaper i svenska. även elever som är 
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födda i Sverige kan ha språkkunskaper som är otillräckliga för somliga 

undervisningssituationer. Skillnaderna i språkbehärskning kan vara stora och abstrakta 

begrepp uttrycks ofta på ett konkret och förenklat språk. Genom undervisningen i svenska 

som andraspråk skall eleverna få så goda kunskaper i svenska att de med fullt utbyte kan 

tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen, få tillträde till kamratgemenskapen och i 

förlängningen till det svenska samhället. (SKOLFS 1995:46) 

Citatet ovan anser jag ger en bild av det synsätt ämnet är sprunget ur. I den nu gällande 

läroplanen för skolämnet svenska så uttrycker läroplanen i svenska som andraspråk en 

förståelse och ett hänsynstagande till elevernas bristande förutsättningar att förvärvat en god 

språklig bas i det svenska språket. I jämförelse av det centrala innehållet för årskurs 4-6 i de 

olika ämnena är skillnaden inte särskilt stor men vissa skillnader är påtagliga. Det som 

utmärker i kursplanen för svenska som andraspråk är strävan efter en ökad förståelse för ord 

och begrepps olika betydelse i relation till kontext och betoning, bitar som vanligtvis faller sig 

naturligt att komma med inlärningen av modersmålet behöver få tid till att utvecklas i 

inlärningen av ett andraspråk. Jag vill mena att skillnaden mellan dessa ämnen ligger i 

hänsynen till den bristande språkliga basen. Svenska som andraspråk prioriterar bort 

undervisningen i andra nordiska språk och lägger allt krut på en ökad förståelse för begrepp, 

klassificering och användning av just svenskan. 

 

5.3 Svenska som andraspråk i klassrummet 

Andraspråksinlärningen bär med sig vissa förutsättningar för det flerspråkiga klassrummet. 

Följande presenteras vad viss tidigare forskning pekat på vad gäller elever, utmaningar och 

lärandet. 

 

5.3.1 Elever 

Andraspråkselever är en grupp precis lika heterogen som vilken annan elevgrupp vad det 

gäller kultur, bakgrund, språk, värderingar, förväntningar samt erfarenheter. Dessa unika 

individer betonar Pauline Gibbons (2012) inte bör betraktas som en grupp i gruppen utan i 

dagens flerspråkiga klassrum är det dessa elever som utgör klassen (s.27). Gibbons förringar 

inte deras svårigheter och menar att en av de tuffaste uppgifterna för andraspråkstalare kan 

vara att komma ihåg instruktioner i flera led vilket är något som en vanlig 

undervisningssituation ofta erfordrar. Hon lyfter bland annat tekniken som hjälpmedel för att 

kunna ge samma instruktioner på olika sätt vilket kan överbrygga en språklig barriär. Det kan 
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vara ett utmärkt verktyg i en övergångsfas men kan inte ses som en långsiktiglösning i min 

mening utan att kompromissa det svenska språket. Flertalet av de inslag som jag sett under 

mina observationer där instruktioner ges på varierande så som muntligt, genom kroppsspråk, 

visuellt projicerat på tavlan och i vissa fall även i pappersarksformat nämner även Gibbons 

som framgångsrika sätt att bemöta den bristande samspråkiga kompetensen. 

 

5.3.2 Utmaningar 

Att lyssna är en förmåga som ofta tas för givet vilket kan vara en stor utmaning i sig. Bara 

vårt svenska språk består av 27 distinkta fonem och dessa fonem är avgörande för de olika 

ordens betydelse. I jämförelsen av olika språk kan samma eller mycket liknande fonem 

förekomma även om olika språk mycket sällan har exakt lika fonem. Pauline Gibbons (2012) 

förklarar att innan andraspråksinlärare har lärt sig det svenska språkets fonemuppsättning 

kommer personen troligtvis använda och uppfatta de nya ljuden som ett liknade ljud från 

förstaspråket (s.171). Gibbons beskriver lyssnandet som en nyckel till språkutvecklingen och 

speciellt för elever med svenska som andraspråk. Andraspråksinlärare och framförallt 

nyanlända saknar många gånger förförståelsen för den kulturella kontexten språket befinner 

sig i vilket kan försvåra tolkningen och avkodningen av orden (s.130). Genom att elever 

vinner förståelse för vad som sägs skapas även förebilder som de kan ha nytta av i sin process. 

Lyssnandet kan snarare betraktas handla om att aktivt förstå innebörden av vad någon 

förmedlar istället för att producera någonting själv.  

 

Den typ av envägslyssnande som eleverna befinner sig i under lärarens monolog är en 

situation där de behöver och förväntas utvinna fakta eller instruktioner ur det talade ordet. 

Dessa klassrumssituationer skapar inte alltid utrymme för en dialog om förståelsen eller 

innehåller förhandlingsmöjligheter för vidare information. Det traditionella talutrymmet där 

eleverna blir tilldelade ordet i ett klassrum visar på ett ojämnt förhållande till äganderätten till 

ordet i dialogen. Att vara envägslyssnare är något kan betraktas som svårare då det inte finns 

samma möjligheter till att ställa frågor. Då en del ämnen i skolan dessutom är mindre bekanta 

för individen kan det bli problematiskt eftersom det då inte finns något tidigare 

kunskapsschema att hänga upp den nya fragmenterade kunskapen på. Här gör sig variationen 

av tidigare skolbakgrund synlig. En elev som redan äger viss kompetens i ett ämne kan lättare 

ta till sig ytterligare information även om den är fragmatisk när det sedan tidigare finns ett 
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schema att befästa eller jämföra kunskapen med. Hoppfullt för skolans verksamhet är hur 

Gibbons beskriver hur inlärningen av nya fonem går snabbare desto yngre en individ är när 

den lär sig det nya språket. Hos äldre andraspråksinlärare så är det inte ovanligt att de inte helt 

lär sig nya fonem och betoningar vilket resulterar i en brytning i det nya språket. 

 

5.3.3 Lärande 

Lillemor Fredholm och Margit Oskarsson (2004) poängterar vikten av att elever med svenska 

som andraspråk får behandla ett avancerat stoff och menar att det skyndar på språkinlärningen 

(s. 80). Något som författarna menar kan vara problematiskt i inlärningsprocessen för 

nyanlända elever är att de får arbeta med att bygga upp den språkliga basen, av ljud och 

grundläggande ordförråd, parallellt som de jobbar med utbyggnaden av språket då det i 

skolans senare skolår inte finns utrymme till att bygga basen först. Pauline Gibbons (2012) 

pekar på den risk som finns för andraspråkseleverna att hamna på sidan av när utbildningen är 

utformad för att möta den språkliga basen som vissa av dem helt saknar. Det är viktigt enligt 

Gibbons att undervisningen inte får lägga den övriga kunskapsutvecklingen på is och att 

barnen har rätt till en undervisning som lär ut språket parallellt med övriga kunskaper men där 

språket ständigt sätts i fokus (s.34). Fredholm och Oskarsson betonar, precis som Gibbons, 

vikten av att innehållet i undervisningen bör vara stimulerande och möta elevens intellektuella 

mognad trots att den språkliga nivån kan anses vara låg. De befäster även Vygotskis tes om 

den proximala utvecklingszonen och menar att om den språkliga nivån ligger i överkant i 

relation till elevens nivå skapas goda förutsättningar för lärandet (Vygotski 2008) (Gibbons 

2012 s.36). Även i läroplanen framträder detta synsätt som beskriver hur läraren bör 

organisera undervisningen så att eleven utvecklar sin förmåga och samtidigt upplever 

kunskapen meningsfull (Lgr11 s.14). 

 

Marie Gerlang (2008) beskriver hur ledaren för en grupp, i detta fall läraren i ett klassrum, 

ansvarar för att den grupp läraren står inför känner sig bekväm. Hon menar att det på så sätt är 

en lärares plikt att skapa en god stämning så att eleverna känner sig komfortabla nog att delta 

med alla sina sinnen. Kanske lättare sagt än gjort då en ledare egentligen bara kan visa vägen 

och vara tydlig i sina förväntningar men aldrig styra över samtliga elevers beteenden. För att 

uppnå detta menar Gerlang att i det här fallet behöver läraren åtminstone försöka sätta sig in i 

elevernas villkor och ta hänsyn till deras olika bakgrund och förväntningar. Gerlang beskriver 



15 
 

även hur anpassningen till olika kulturella skillnader är viktigt för att främja 

kommunikationen. Hon menar att dessa anpassningar framgångsrikt går att göra i relation till 

olika generationer, dialekter, kön eller språk.  

 

Gibbons (2012) diskuterar hur ett andraspråksperspektiv i klassrummet kan vara till vinning 

för samtliga elever då det annars ofta tas för givet att elever förstår skolspråket (s.41). 

Gibbons betonar att det är lärarens uppgift att finna effektiva och stimulerande sätt att möta 

samtliga elever i klassrummet, oavsett modersmål men utifrån språklig kompentens. Det 

sociokulturella klimatet lyfter hon fram som en viktig faktor till elevernas känsla av 

delaktighet och utrymme att få uttrycka sina erfarenheter. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer ett observationsschema presenteras med tidigare nämnda kategorier 

innehållande data sammanställt från videoinspelningarna. Dessa kategoriers utformning och 

avgränsningar kommer att beskrivas med tillhörande underkategorier. Förekomstfrekvensen 

av de olika kategorierna hos de olika lärarna kommer att presenteras och analyseras. Vissa 

sekvenser med utmärkande drag, vanligt förekommande fenomen eller tydliga exempel 

kommer att transkriberas med förhoppningen att presentera en rikt beskrivande bild. Andra 

relevanta observationer från de olika kategorierna kommer att beskrivas löpande i samband 

med den följande analysen.  

 

De olika kategorierna 

Som tidigare nämnts har jag urskilt fyra olika huvudkategorier som fungerar som 

paraplybegrepp för de olika lärarnas strategier. 

 

Kroppsspråk: Här har jag valt att bortse från det jag tolkar som lärarnas egna kroppsspråk. 

Kriterier för detta har varit att vissa rörelsemönster inte har varit relationella till det som 

verbalt uttrycks samt varit mycket abstrakta och repetitiva. I denna kategori har jag format två 

underkategorier där förtydligande miner och gester med ansikte, händer och armar är den ena 

och nämns som Miner och gester 1:1. Den andra underkategorin innefattar pekningar på ting 

och olika typer av fysiska hänvisningar till förekommande visuellt material och nämns som 

Fysiska hänvisningar 1:2. Jag har valt att bortse från pekningar där läraren delar ut ordet till 

elever då jag anser att det flyttar fokus från den individuella monologen och istället kan 

betraktas som ett verktyg för att stärka dialogen. 

 

Upprepningar: Denna kategori omfattar de tillfällen när läraren upprepar det som sagts 

ordagrant. Även denna kategori har två underkategorier varav den första, nämnd som Egna 

upprepningar 2:1, är när läraren upprepar sina egna ord och den andra, nämnd som 

Elevupprepningar 2:2, när läraren upprepar elevers ord. 
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Omformuleringar: När läraren förtydligar eller förstärker det som tidigare sagts med andra 

ord. Denna kategori har två underkategorier varav den första riktar sig mot lärarens 

omformuleringar av sina egna ord och nämns som Egna omformuleringar 3:1. Den andra 

riktar sig mot lärarens omformuleringar av elevers ord och nämns som Elevomformuleringar 

3:2. 

 

Visuellt material: All form av visuellt komplement till monologen som Powerpoint, film, bild, 

fysiskt material i pappersformat samt användning av tavlan. Denna kategori har inga 

underkategorier och benämns som Visuellt material 4. 

 

GEMENSAM SAMMANSTÄLLNING 

Kategori Kroppsspråk Upprepningar Omformuleringar Visuellt material 

Underkat. 1:1             1:2 Tot 2:1 2:2 Tot 3:1 3:2 Tot              4 

Britta 57  37 94 13  25 38 11  14 25 3 

Erik 10  25 35 5  1 6 1  3 4 3 

Svea 61  13 74 8  2 10 4  12 16 3 

Nils 16  46 62 13  41 55 7 11 18 3 

Samtliga 144 121 265 39 69 108 23 40 63 12 

 

Med ovanstående resultat vill jag presentera en överskådlig bild av användningen av de olika 

kategorierna hos de olika lärarna. Samtliga lärare använder samtliga kategorier men utslagen 

skiljer sig markant om vi bortser från den sista kategorin. För att ge en tydligare bild kommer 

jag nu att beskriva skillnader och likheter i samtliga kategorier. Dessa kategorier kommer 

även att analyseras utifrån ett pedagogiskt perspektiv med fokus på vilka förutsättningar dessa 

olika sätt att använda strategierna kan bära med sig för elever med svenska som andraspråk. 
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6.1 Kroppsspråk  

Frekvensen av förekomst i denna kategori varierade mycket lärarna emellan och det visade sig 

även finnas stora skillnader i relationerna mellan underkategorierna. Miner och gester 1:1 

innefattar lärarens gestaltande kroppsspråk som förstärkning eller substitut till det som verbalt 

uttrycks. Fysiska hänvisningar 1:2 innefattar pekningar på fysiska och visuella föremål. 

 

Som ovan gestaltat visar resultatet från denna kategori en stor variation både inom och mellan 

kategorierna. Vad denna variation kan bero på kan jag utifrån dessa observationer tyvärr inte 

svara på. I jämförelse av data från Britta och Nils som båda utgick från samma konkreta 

material med samma innehåll så gör sig inte någon korrelation mellan dessa variabler sig 

synlig. Då variationen i frekvens förekommer oavsett ämnesstoff så vill jag ge ämnesstoffet 

en mindre viktig roll. Ett samband som framträder i sammanställningen av data är att de 

kvinnliga lärarna Britta och Svea använder kroppsspråket i mycket större utsträckning än de 

manliga lärarna Erik och Nils. De kvinnliga lärarna har en ökad frekvens på mer än det dubbla 

i relation till männens med den största skillnaden i kategori 1:1 miner och gester. Ytterligare 

en skillnad som i denna studie kan tolkas som ett genusrelationellt samband, något som jag la 

märke till under observationerna, är att de manliga lärarna använder sig av ett mer 

punktmarkerande kroppsspråk för att förstärka vissa ord. De kvinnliga lärarna har längre 

pågående kroppsspråksekvenser där de i vissa fall följer flera meningar med ett parallellt 

kroppsspråk som flyter med och stödjer upp orden. Nedan följer två exempel från 

inspelningen utvalda för att ge en tydligare bild av skillnaden i användningen av 

kroppsspråket som ovan beskrivits. 

 

EXEMPEL 1 

Denna sekvens är transkriberad från Eriks lektion och han presenterar ett lösningsförslag till 

en matematisk uppgift via bildsliden och beskriver hur eleverna kan tänka. 

Tid Verbalt ljud Ansiktsuttryck Armposition Handposition 

19.04 ”Att den är sex 

centimeter.” 

Neutralt. Vänster arm böjd och 

placerad framför 

bröstet. Höger arm 

Vänster hand 

utsträckt längst med 

kroppen. Höger hand 
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utsträckt framför 

vänster. 

inåt vinklad. 

Parallellt ställda. 

19.09 ”Ja, den är 

förminskad.” 

Neutralt. Händerna placerade 

över och framför 

axlarna i en ner- och 

inåtgående rörelse 

mot magen. 

Båda händerna med 

sträckta och spretiga 

fingrar ovanför 

axlarna för att ändras 

till omfamnande och 

inåt böjda väl 

framför magen. 

09.13 ”Ni vet en 

affisch brukar 

va lite större” 

Neutralt Höger arm snett över 

höger axel. Vänster 

arm snett under 

vänster höft. 

Höger hand med 

fingrarna vinklade 

neråt. Vänster hand 

vinklad med 

handflatan upp. 

 

I denna sekvens har Erik ett tydligt kroppsspråk som förstärker ordens betydelse eller som vid 

19.09 helt ersätter användningen av ordet. Rörelserna är tydliga och upprepas inte. Det här är 

ett typiskt exempel på det mer punktmarkerade kroppsspråk som Erik och Nils främst 

använder sig av. De förstärker vissa få ord och oftast adjektiv med ett mycket tydligt, ganska 

stereotypiskt och charadmässigt kroppsspråk.  

 

EXEMPEL 2 

Denna sekvens är transkriberad från Brittas lektion då hon beskriver hur flamingosens vingar 

klipps av djurskötarna på Zoo för att de inte ska flyga iväg. 

Tid Verbalt ljud Ansiktsuttryck Armposition Handposition 

09.16 ”På djurparker 

klipper man deras 

vingar.” 

Huvudet snett 

lutat åt vänster. 

Lätt höjda 

ögonbryn. 

Båda armarna lätt 

böjda och 

positionerade 

framför kroppen. 

Båda händerna visar 

klippande rörelser 

upprepande gånger. 

09.20 ”Man klipper inte 

av dem, man 

klipper som på ett 

sätt […]”  

Lätt höjda 

ögonbryn. 

Vänster arm upplyft, 

vinklad 60 grader. 

Höger arm strax 

under vänster. 

Vänster hand rakt ut. Höger 

hand gestaltar en sax som 

klipper strax under vänster 

arm. 
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09.23 ”[...] som gör att 

dom inte kan flyga 

högre..” 

Neutralt Armarna rör sig upp 

och ner framför 

kroppen samtidigt 

som de tar sig från 

magen upp över 

huvudet. 

Båda händerna följer 

armarnas rörelser. 

09.27 ”Det är därför det 

oftast inte är tak” 

Skakar huvudet 

försiktigt från sida 

till sida. 

Höger arm är 

uppsträckt och 

pendlade i sidled i 

huvudhöjd. 

Höger hand är neråt 

vinklad och följer armens 

rörelse. 

 

Ovanstående exempel visar hur Britta låter kroppsspråket gestalta de ord som hon verbalt 

uttrycker på ett mer flytande sätt än tidigare exempel. Denna strategi, att följa den verbala 

beskrivningen med tätare kroppsspråk, som är vanligt förekommande hos både Britta och 

Svea kan bidra till den högre frekvensen i denna kategori. Till skillnad från Eriks föregående 

exempel så fortsätter Britta att visa orden med händerna och armarna samtidigt som ansiktet 

är en aktiv medspelare till vad som sägs. Detta exempel visar också hur denna strategi av 

verbalt ord och kroppsspråk kan användas i längre sekvenser och på ett mer parallellt och 

flytande sätt. 

 

Tavlan som medspelare och fysisk referens 

Whiteboard-tavlan med dess funktioner som på olika sätt skapar möjligheter för att stärka 

kommunikationen kommer jag återkomma till under behandlingen av kategorin fysiska 

hjälpmedel men tavlan har även en framträdande roll i samspelet med kroppsspråket. Det är 

dit de flesta fysiska hänvisningar och pekningar riktas. Dessa pekningar skiljer sig dock 

mycket från varandra och fyller mycket olika funktioner. Det är vanligt med pekningar från 

läraren som följer med den text som en elev eller läraren läser från det material som projiceras 

på tavlan. Detta fenomen skiljer sig mycket i frekvens hos de olika lärarna och om vi jämför 

Britta och Nils frekvenser som utgick ifrån samma material så använder Nils denna typ av 

pekningar i mycket större utsträckning. Det är faktiskt dessa pekningar som utgör den största 

delen av Nils frekvens i denna kategori. Denna typ av pekning ökar chansen för eleven att 

hänga med i texten samtidigt som den läses av en annan. Detta kan ses fördelaktigt i 

främjandet av språkinlärningen då eleven både får ljud och tecken.  
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En annan typ av pekningar som är vanligt förekommande sker parallellt med och på saker 

som projiceras för att förstärka eller förtydliga vad läraren eller eleven säger. Läraren pekar då 

på ett ord eller en bild som föreställer ordet. Genom att läraren säger ordet och pekar på ordet 

eller bilden så får eleverna flera chanser att tolka samma sak. Pekningar av den här typen kan 

fungera bra för språksvaga elever men även för elever som lätt svävar iväg i tanken då 

pekningen konkretiserar stoffet och kan öka chanserna för att hänga med. Ytterligare en 

variant är att läraren pekar på ord eller föreställande bilder istället för att yttra ordet. Erik har 

till exempel skrivit upp bokstäverna EPA som han inledningsvis berättar står för att fundera 

Enskilt, prata i Par och diskutera Allmänt vilket är en arbetsmetod de jobbar efter i allmänna 

diskussioner. Under genomgången av de olika talen knackar Erik med pennan under den 

aktuella bokstaven och eleverna vet vad som förväntas av dem. 

 

6.2 Upprepningar 

Övergripande används denna kategori för att repetera det som verbalt uttryckts. Vissa lärare 

verkar använda upprepningarna mer aktivt och utstuderat i syftet att förstärka eller för att 

lägga tyngd i det som de själva har sagt. Sådana exempel förekommer inom ramen för den 

första underkategorin, Egna upprepningar 2:1, som riktar sig till lärarens upprepande av sitt 

eget ord. I vissa andra fall verkar dock denna strategi användas då kommunikationen brister 

och information går förlorad på något sätt, exempelvis i den höga ljudnivå som en 

okoncentrerad elevgrupp kan bidra med. Läraren upprepar inte bara sitt eget ord med syftet att 

förtydliga/upprepa informationen utan det förkommer även att läraren upprepar elevens ord i 

liknande syfte och sådana exempel platsar in i den andra underkategorin som nämns som 

Elevupprepningar 2:2. 

 

Hos samtliga lärare har upprepningen i vissa fall verkat för att ge eleverna längre betänketid 

kring det påstående yttrats eller den fråga som ställts. Detta gäller såväl upprepningar av 

elevers ord som upprepningar av lärarens eget ord. Britta och Nils som utgår ifrån samma 

material visar också liknade resultat i användningen av denna strategi. En anledning till detta 

kan vara att det liknade upplägget och de liknande förutsättningarna för lektionen ger ett 

liknande förhållningssätt till elevernas svar. 
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Nils har allra högst frekvens och upprepar majoriteten av alla elevernas svar även om svaren 

är kort formulerade och bara består av ett ord. Att upprepa elevernas svar kan ge eleverna 

känslan av att deras svar är viktigt vilket i sin tur kan spela roll i hur eleven uppskattar sin 

egen förmåga. Hur eleverna upplever sin egen förmåga menar Jo Boaler (2011) spelar stor roll 

i hur eleven tar till sig nya kunskaper (s.127) och det här sättet att bekräfta eleven utan att 

korrigera den kan verka stärkande. Jag tolkar det här som en strategi Nils medvetet använder 

för att bekräfta det som sagt så väl som betona det. Genom detta hanterande av elevernas svar 

vill jag mena att läraren sänder en signal att det eleverna säger spelar roll och att varje svar 

räknas. Det skickar även ut en signal till hela klassen att det är viktigt att alla elever hör svaret 

och tar det till sig. Något som ytterligare stärker den tesen är då Nils flertalet gånger frågar 

elever som visar tecken på bristande koncentration om de kan upprepa eller återberätta vad 

den elev som hade ordet senast sa.  

 

Till skillnad från Nils och Britta använder Erik och Svea ytterst få upprepningar av vare sig 

sina egna eller elevers ord. Något som kan spela in på detta men som jag tror är långt ifrån en 

enskild anledning kan vara att de två sistnämnda lärarna hade ett mycket tystare 

klassrumsklimat, något som kan avgöra hur många gånger det finns ett behov att säga samma 

sak. Däremot så uppfattar jag det som att de flesta upprepningarna har ett annat syfte än att 

repetera på grund av bortfall i sorlet. 

 

6.3 Omformuleringar 

I denna kategori landar samtliga sekvenser där läraren omformulerar sitt eget eller en elevs 

ord i syfte att förtydliga det som sägs. Förekomsten av denna kategori varierar mycket mellan 

de olika lärarna. Om vi tittar närmre på den första underkategorin Egna omformuleringar 3:1 

som innefattar lärarnas omformuleringar av sina egna ord har dessa tagit sig olika uttryck. I 

många fall ändrar lärarna sin formulering i relation till hur väl elevgruppen tar emot den och i 

andra fall låter läraren sig omformuleras i samråd med eleverna för att gemensamt komma 

fram till en funktionell formulering. Den andra underkategorin riktar sig mot lärarens 

omformuleringar av elevers ord och nämns som Elevomformuleringar 3:2. 
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I underkategorin Egna omformuleringar 3:1 där läraren omformulerar sig själv anser jag att 

de flesta tillfällena av dessa fyller funktionen att förtydliga svåra ord, berätta samma sak med 

andra ord, förlänga eller avancera ett resonemang. I den andra underkategorin 

Elevomformuleringar 3:2 fungerar omformuleringarna lite annorlunda. Många 

omformuleringar sker mer som korrektur av svenskan. Vid dessa tillfällen ändrar läraren ofta 

formuleringen så att språket blir mer korrekt. Ett exempel kan vara om en elev säger ett 

elefant och läraren repeterar en elefant. I andra fall när läraren får ett fragmenterat svar från en 

elev i den gemensamma klassrumsdiskussionen så används omformuleringen som ett verktyg 

för att utveckla det eleven sa och med hjälp av omformuleringen lägga till ytterligare fakta. 

 

Data från denna kategori hjälper till att urskilja både likheter och skillnader hos de olika 

lärarna. Ett exempel från filmerna visar hur Svea förhandlar om formuleringarna tillsammans 

med eleverna för att komma fram till en funktionell formulering som är begriplig över tid men 

samtidigt innefattar relevant fakta. Genom att läraren i dialog med eleverna gemensamt skapar 

en formulering kan även chanserna för att den sätter sig eller att kunskapen blir lätt att 

återhämta. Interaktionen kan ses som en mycket viktig komponent i språkutvecklingen och 

Pauline Gibbons (2012) beskriver den interaktion som uppstår när någon förhandlar och 

formulerar för att klargöra något som särskilt viktig (s.73). 

 

Svea förhandlar om både sina egna och elevernas formuleringar innan hon skriver upp dem på 

ett likadant papper som eleverna blivit tilldelade men som är projicerat på tavlan. Även om 

Gibbons (2012) lyfter detta förhandlingsmönster som något positivt vill jag lyfta en annan 

sida som gjort sig synlig. Något som framträder är ett avtagande i längre och mer 

innehållsrika formuleringar från elevernas sida desto mer frekvent Svea omformulerar. 

Eleverna ger mer fragmenterade och grammatiskt inkorrekta svarsförslag till det 

gemensamma ifyllningspappret på tavlan. Det är som att eleverna slutar anstränga sig när de 

ändå i stort sett konsekvent blir omformulerade om än i varierande utsträckning. Jag kan inte 

utesluta att det är andra faktorer som spelar in här men jag vill ändå påstå att det finns ett 

samband. Det är viktigt att barnen stimuleras till att våga pröva sina tankar genom orden 

enligt Gibbons. Att få tillfälle att tänka högt kan vara ett sätt att få utforska. Genom att 

förhandla om formuleringar med läraren eller annan elev kan språkutvecklingen på så vis 

främjas. En förhandling kräver dock en dialog som tillåts att sträcka sig länge än ett par 
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meningsbyten. Produktiva samtal uppstår ofta inte bara av sig själva utan denna typ av goda 

samtal kan med hjälp av omsorg och planering skapas mer frekvent och framgångsrikt fylla 

sitt ändamål. I denna typ av utforskande talsituationer finns det utrymme för barnen att testa 

sina idéer och tankar såväl som att pröva begrepp (Gibbons 2012). 

 

6.4 Visuellt material 

I denna kategori ger lärarna lika utslag i användningen. Samtliga lärare använde sig av någon 

typ av visuellt inslag som de projicerade på tavlan som fungerade som stöd till det nya stoff 

som verbalt presenterades eller som komplement till en gemensam övning. På Britta och Nils 

lektionen från en Powerpointpresentation med faktarutor och bilder. På Eriks lektion så 

fungerade Powerpointpresentationen som ett facit där samma prov som eleverna tidigare gjort 

presenterades med lösningsförslag som de gemensamt gick igenom och diskuterade kring. 

Under Sveas lektion projicerade hon till en början en faktafilm och sedan en bild av samma 

ifyllningspapper som eleverna fått tidigare. Hon fyllde under klassrumsdiskussionen i det. Det 

ifyllda pappret skapade en förebild på hur och vad eleverna kunde fylla i genom goda samtal.  

 

Powerpointen som Britta och Nils använde på sina lektioner innehöll bilder med stor 

variation, allt från tydliga upplägg med fakta om den berättande textens struktur till olika 

typer av bilder. De bilder som förekom skiljde sig mycket från varandra och fyllde olika 

funktioner. Det förekom bilder innehållandes flera föremål likväl som bilder med endast ett 

motiv. Dessa bilder hade olika funktioner och de bilder som föreställde flera olika föremål 

fungerade som en inspiration till den följande diskussionen där eleverna hämtade många av 

sina beskrivande exempel från bilden. De bilder som bestod av endast ett motiv förklarade 

ofta substantiv och fungerade kompletterande till det talade ordet. Olika typer av bilder med 

förtydligande syfte är något som Becknert, Håland och Walllin (2008) problematiserar och 

menar att om bilden ska fungera förtydligande så bör det inte vara olika föremål närvarande, 

de understryker vikten av att använda tydliga bilder. Dessa variationer av olika typer av bilder 

kan anses tjäna olika typer av syften dels för att främja inspirationen och dels för att förtydliga 

det verbala språket. Författarna framhåller att illustrationer underlättar associationer för elever 

med svenska som andraspråk. Bilderna möjliggör även visuella studier och skapar en 

förförståelse om exempelvis ett djurs liv och levnadsförhållande när det visas i naturlig miljö. 

Med bilden som verktyg kan det skapas en känsla av större relevans för inlärningen av orden 
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då orden får ett sammanhang och inte hänger löst med bristande förståelse. Språk- och 

faktainlärning lyfts som parallella processer men som kräver mening för att vara 

framgångsrika. 

 

Samtliga lärare gav eller hade sedan tidigare lektion gett eleverna ett ifyllningspapper där 

uppgifter utifrån ämnesområdet fanns närvarande. På Britta och Nils lektion innehöll 

elevernas papperskopia sorteringskategorier från en faktatext om djur. Eleverna hade 

dessutom fått var sitt kuvert med urklippta meningar att placera in i de kategorier som pappret 

erbjöd. På Eriks lektion hade eleverna fått tillbaka sina prov med kommentarer vilka 

korrigerades under genomgångens gång. Under Sveas lektion hade eleverna var sitt 

ifyllningsark som var en kopia på det dokument som projicerades på tavlan. 

 

Något jag finner intressant är hur det som projiceras på tavlan inte bara är ett visuellt exempel 

på sidan av utan integreras och används på ett mycket aktivt sätt. Samtliga lärare pekar aktivt 

och samtalar ingående om vad projektionen visar för något, vare sig det är en bild eller en 

text. Projektionen fungerar på så sätt inte bara som ett stöd för lärarens egen monolog utan 

fungerar även som ett stöd till klassrumsdiskussionen. Detta vill jag mena ger det 

gemensamma och visuella materialet ytterligare dimensioner. En annan upptäckt är att tavlan i 

klassrummet fungerar som referensposition över tid och rum. Ett exempel på det är när Svea 

pratar om filmen som tidigare spelats på platsen men inte är synlig längre genom att lägga 

handen på tavlan och på så sätt markerar att den funnits där. Handläggningen gör tavlan till en 

aktiv medspelare då Svea påminner om det som tidigare fanns där, men om filmen inte hade 

visats på tavlan så hade handläggningen varit obetydlig. Ytterligare ett exempel på en 

liknande händelse är när Britta pekar påminnande på platsen för den tidigare projektionen och 

påminner eleverna om inslag från den föregående bilden från presentationen. Dessa exempel 

ger en glimt av hur komplext vissa lärare kombinerar olika språkstrategier och låter dessa 

samverka genom olika tidsrum. 

 

Samtliga lärare låter tavlan fungera som ett stöd till monologen och många gånger även som 

utgångspunkt. Tavlan med dess olika funktioner ger klassrummet en ytterligare dimension 

som genom sitt presenterade material bidrar med ett ökat flöde av information. En nackdel 
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som framkommer under användningen av projektorn som hjälpmedel är att den under två 

lektioner medförde tekniska problem som i sin tur tog tid av den övriga undervisningen. Vad 

dessa problem kommer sig av är svårt att avgöra genom observationerna men samtalen pekar 

på fel med tekniken eller bristande kompetens. Dessa två faktorer är i sin tur relativt lätta att 

åtgärda genom uppdatering av produkten eller vidareutbildning för hantering. Trots att 

tekniken vid bristande funktion kan ses som en tidstjuv är det ett faktum att det skulle ha tagit 

längre tid att skriva för hand på tavlan. 

  

6.5 Vanliga kombinationer av kategorierna 

Under insamlingen av kategorierna framkom olika mönster i användningen av de olika 

strategierna. I denna avslutande del av resultatet kommer jag att förhålla mig till 

huvudkategorierna och de kategorier som berörs i detta avsnitt är Kroppsspråk 1, 

Omformuleringar 2 och Upprepningar 3. Den sista kategorin som behandlar visuellt material 

har jag valt att överse om inget annat nämns då den, som tidigare nämnts, är närvarande under 

samtliga lektioner. Jag kommer att lyfta fram tre vanligt förkommande kombinationer. Med 

kombinationer menar jag att de språkstärkande strategier som tidigare nämnts används i direkt 

anslutning till varandra. De kombinationer av kategorier som registrerats i störst utsträckning 

är omformulering och upprepning, upprepning och kroppsspråk, omformulering och 

kroppsspråk. Tabeller följer efter för att ge en överskådlig bild av utvalda kombinationers 

frekvens och för att kunna jämföra likheter så väl som skillnader mellan lärarna. 

 

Upprepning och omformulering är ett exempel på en vanlig kombination. Upprepar läraren 

sig själv följer ofta en omformulering. Likaså sker vid elevernas ord, ett upprepande från 

lärarens sida som en form av bekräftelse följt av en omformulering för att förtydliga. Det 

exempel som nedan följer beskriver hur en sådan kombination har sett ut 
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EXEMPEL1 

Tid Verbalt ljud Talare Övrigt 

01.25 ”Den står vid vatten..”  En elev Eleven börjar svara på frågan om den kan 

beskriva ett djur av de olika savanndjuren 

som projiceras på tavlan. 

01.28 ”..den har svarta och 

vita.” 

En elev Eleven avslutar sin beskrivning. 

01.30 ”Den har svarta och 

vita… ränder”. 

Läraren Nils Läraren upprepar och delvis 

omformulerar, pausar mitt i och har 

ögonkontakt med den svarande eleven. 

 

Detta exempel visar hur en upprepning av elevens exakta ord kan se ut i kombination med att 

omformulera. Omformuleringarna varierar mellan att i vissa fall bara lägga till något ord till 

att i andra fall strukturera om hela meningen. I det här fallet kompletterar läraren Nils elevens 

uttalande. Nils upprepade elevens ord och fyllde i det saknade ordet för att precisera 

beskrivningen. En tolkning är att Nils försökte ge eleven möjlighet att komplettera meningen 

då Nils väntade, aningens uppmanande, i sin upprepning innan han la till ordet ”ränder”. Detta 

exempel synliggör en lucka i elevens ordförråd då denne valde att självmant att avsluta efter 

”den har svarta och vita” och inte berättade vad det var för någonting som var ”svarta och 

vita” då eleven ger en relativt utförlig beskrivning i övrigt. 

 

Britta använder omformuleringar ofta i anslutning till ett repeterande där hon först repeterar 

det eleven säger med exakt samma ord som en sorts bekräftelse på vad som sagts för att sedan 

förlänga resonemanget eller uttrycka det med andra ord. Genom att på detta sätt att använda 

dessa två kategorier skapar läraren förutsättningar för eleverna i klassen möjlighet att ta del av 

sin kamrats svar genom olika formuleringar men utan att förringa den första formuleringen. 

 

  



28 
 

FREKVENS 

Lärare Kombination Frekvens 

Britta Upprepning 2 + Omformulering 3 12 

Erik Upprepning 2 + Omformulering 3 0 

Svea Upprepning 2 + Omformulering 3 2 

Nils Upprepning 2 + Omformulering 3 7 

 

En annan vanlig kombination av de olika strategierna är upprepning och kroppsspråk. Denna 

kombination av huvudkategorierna kroppsspråk och upprepning förkommer hos samtliga 

lärare men skiljer sig i vilka under kategorier de kombinerar. 

 

EXEMPEL 2 

Tid Verbalt ljud Talare Övrigt 

13.28 ”På C där, hur mycket 

säger man att klockan är 

då?” 

Lärare Erik Eleverna ska svara med ord hur mycket 

klockan är på frågan. Han tilldelar ordet 

genom en handrörelse. 

13.33 ”Kvart i åtta” En elev Eleven svarar väldigt snabbt. 

13.35 ”Aa, här ska man skriva 

tid med ord..” 

Lärare Erik Pekar på frågan som projiceras på tavlan. 

13.37 ”…kvart…i…åtta” Lärare Erik Erik projicerar även nu svaret på provet på 

tavlan och följer svaret samtidigt som han 

upprepar elevens ord långsamt. 

 

I detta exempel använder Erik sin kropp som pekpinne och följer den med orden som 

representerar rätt svar på tavlan samtidigt som han upprepar elevens korrekta svar långsamt. 

Att kunna använda bild och text simultant kan ses som en fördel framförallt för nyanlända 

elever som behöver ges många tillfällen att para ihop grafer och fonem. Då även frågan till 

eleven i detta exempel gick ut på att svara med ord så anser jag att det är ett sätt att förtydliga 

det visuella inslaget. Denna typ av kombination kan även te sig på annat vis och då vanligtvis 

genom att läraren gestaltar med kroppen samtidigt som läraren upprepar verbalt som i 

följande exempel från Brittas lektion. 
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EXEMPEL 3 

Tid Verbalt ljud Talare Övrigt 

03.32 ”Vad finns det mer 

som är karakteristiskt, 

som är typiskt för en 

elefant?” 

Läraren Britta Pekar på den projicerade bilden av en 

elefant samtidigt som hon ställer frågan. 

03.35 ”Den är tjock.” En elev  

03.37 ”Den är tjock.” Läraren Britta Britta stäcker ut båda händerna från 

sidan av kroppen i en rundad rörelse. 

 

I detta exempel används kroppsspråket mer som ett gestaltande. Vid ett tillfälle som detta kan 

rörelsen förtydliga för elever som till exempel är osäkra på vad ordet betyder. När Britta 

gestaltar elefantöronen samtidigt som hon omformulerar en elev visar hon tydligt ordens 

betydelse och kan minska gapet som skapas av bristande samspråkigkompetens. Britta skapar 

och ökar sina förutsättningar att kommunicera framgångsrikt samtidigt som hon lär ut språket 

i sin korrekthet. I exemplet används dels bild från projektorn, dels ljud från lärarens röst och 

fysisk gestaltning.  

 

FREKVENS 

Lärare Kombination Frekvens 

Britta Upprepning 2 + Kroppsspråk 1 10 

Erik Upprepning 2 + Kroppsspråk 1 4 

Svea Upprepning 2 + Kroppsspråk 1 6 

Nils Upprepning 2 + Kroppsspråk 1 10 

 

I observationsanteckningarna förekommer även kombinationen av omformuleringar och 

kroppsspråk. Dessa kategorier kombineras för att utöka lärarens chanser att nå fram med det 
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budskap som läraren vill ge eleverna. Nedan kommer ett exempel från Brittas lektion där hon 

omformulerar elever och samtidigt fysiskt gestaltar elevens ord. 

 

EXEMPEL 4 

Tid Verbalt ljud Talare Övrigt 

03.51 ”Stora örer” En elev Eleven svarar på frågan om vad som är 

karakteristiskt för en elefant. 

03.53 ”Jättestora öron, eller 

hur?” 

Läraren Britta Britta sträcker ut båda händerna vid 

hennes egna öron och visar två stora 

halvcirklar. Britta betonar öron. 

 

Detta exempel visar hur Britta använder omformuleringen för att korrigera böjningen av 

”örer” till den korrekta böjningen ”öron”. Britta utvecklar även beskrivningen och skapar på 

så sätt en mer målande och detaljerad bild.  

 

FREKVENS 

Lärare Kombination Frekvens 

Britta Omformulering 3 + Kroppsspråk 1 10 

Erik Omformulering 3 + Kroppsspråk 1 1 

Svea Omformulering 3 + Kroppsspråk 1 3 

Nils Omformulering 3 + Kroppsspråk 1 5 
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7. Sammanfattning  

Då ingen i lärare kan lära sig alla språk världen över behöver vi finna en beredskap att möta 

elever med olika språkliga förutsättningar. I denna uppsats som jag skriver inom ramen för 

grundlärarprogrammet finns ett sökande efter kunskap om hur lärare arbetar med 

språkstärkande strategier för att öka sina möjligheter att nå fram till elever med svenska som 

andraspråk. Med avstamp i den etnografiska och kvalitativa forskningsgrunden presenteras ett 

videoinspelat material med tillhörande analys med ett andraspråksperspektiv. Materialet 

består av videoinspelningar från fyra olika tillfällen. Där fångas fyra olika lärares inledande 

och instruerande monologer för att med hjälp av ett multimodaliskt förhållningssätt kunna 

urskilja vanligt förkommande fenomen samt urskilja skillnader eller likheter i användningen 

av dessa ser ut. Jag ställer mig följande frågor:  

 

 Finns det några strategier som verksamma lärare använder för att förtydliga eller 

förstärka sitt språk i undervisningen med elever som svenska som andraspråk? 

 

 Om så finns hur använder de sig av dessa? 

 

Genom observationer framkommer fyra huvudkategorier med underkategorier vilka är 

Kroppsspråk 1 med den första underkategorin där förtydligande miner och gester med ansikte, 

händer och armar räknas in som Miner och gester 1:1. Den andra underkategorin innefattar 

pekningar på ting och olika typer av fysiska hänvisningar till bland annat förekommande 

visuellt material och nämns som Fysiska hänvisningar 1:2. Den andra kategorin är 

Upprepningar med två underkategorier: Egna upprepningar 2:1 vilket är när läraren upprepar 

sina egna ord ordagrant och Elevupprepningar 2:2 när läraren upprepar elevers ord. 

Omformuleringar är ytterligare kategori där en första underkategorin riktar sig mot lärarens 

omformuleringar av sina egna ord och nämns som Egna omformuleringar 3:1. Den andra 

riktar sig mot lärarens omformuleringar av elevers ord och nämns som Elevomformuleringar 

3:2. Till sist kommer Visuellt material 4 som innefattar all form att visuellt komplement till 

monologen som Powerpoint, film, bild, fysiskt material i pappersformat samt användning av 

tavlan.  
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Ur dessa kategorier sammanställer jag data som visar hur frekvent dessa fenomen 

förekommer och analyserar det med ett pedagogiskt perspektiv med fokus på 

andraspråksinlärning. Resultatet visar att det finns likheter i vilka strategier som används då 

samtliga kategorier används av samtliga lärare.  Däremot visar även resultatet att det finns 

skillnader mellan lärarna i hur de brukar dess kategorier. För att tydliggöra detta beskriver jag 

verkligheten med exempel och data. Skillnader och likheter finns inte bara inom de olika 

kategorierna utan även i hur dessa kategorier strategiskt kombineras av lärarna. I resultatet 

presenteras tre mer framträdande kombinationer vilka är omformulering och upprepning, 

upprepning och kroppsspråk, omformulering och kroppsspråk. Dessa språkstärkande 

strategier är i stora drag generellt förekommande inom den lilla gruppen. 
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8. Diskussion 

Då talet kan ses som en av de mest fundamentala aktiviteterna som pågår i ett klassrum så har 

denna studie belyst strategier som används och kan användas av lärare för att främja 

kommunikationen i klassrummet och därmed lärandet. Talets kontextuella situationer som 

eleverna möter i klassrummet är avgörande för både kunskaps- och språkutvecklingen. Jag 

vill mena att lärarna använder dessa olika typer av strategier och kombinerar dem för att på 

bästa sätt nå fram i kommunikationen till sina elever. Denna studie fastställer flera mer eller 

mindre medvetna handlingar som lärare utövar i kommunikationen med sina elever i ett forum 

där läraren instruerar flera elever samtidigt.   

 

Resultatet visar en stor spridning av olika beteenden som jag tolkar som språkstärkande 

strategier. Dessa olika beteenden har genom sina likheter samlats i olika kategorier, vissa mer 

omfattande än andra. Ett exempel på en rikare kategori är Kroppsspråket som har gett många 

intressanta beskrivningar på hur lärare använder sig av sin kropp för att stärka sitt verbala ord. 

De kvinnliga lärarna har högre frekvens av fenomenförekomst i samtliga kategorier och den 

största skillnaden hittar vi i användningen av just kroppsspråk. Vad denna stora skillnad 

kommer sig av är en fråga för sig och det är verkligen ett område som är intressant för vidare 

studier, men som inte ryms inom ramen för denna uppsats. Det är komplext att studera ett 

sådant här omfattande och sociokulturellt område fullt av variabler att ta hänsyn till. En lokal 

kultur kan i sig inte utgöra en förklaringsmodell till de fenomen som förekommer även om det 

kan berätta en del. 

 

Som ovan beskrivits ser vi olika kombinationer av kategorier förekomma under 

observationstillfället. När dessa kombinationer förekommer upprepade gånger anser jag att 

det är en mer eller mindre medveten utarbetad språkstrategi för att förstärka budskapet och 

inte ett slumpmässigt beteende. Om vi ser till skillnaderna i användningen av 

kombinationerna skiljer de sig från lärare till lärare. Resultatet av antalet kombinationer är 

relativt proportionellt till användandet av kategorin i sig. Vid nämre granskning av exemplena 

förekommer olikheter i hur de olika lärarna använder sig av och kombinerar kategorierna även 

om det som sker ryms under samma paraplybegrepp. Det hade varit mycket intressant att följa 

lärare som använder sig konsekvent av vissa typer av strategier och kombinationer för att 

urskilja vad detta bidrar till i relation till elevernas inlärning. 
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Ju närmre jag granskat videoinspelningarna desto mer intressanta detaljer har jag funnit och 

detta är något som stärker tesen om metodens detaljrikedom. Denna detaljrikedom i 

kombination med min nyfikenhet har i vissa fall gjort det problematiskt för mig att hålla kurs 

och jag måste framhålla en tacksamhet inför att jag hade en öppen ingång till materialet som 

gett mig friare ramar. 

 

Denna studie har burit med sig intressanta observationer som bidragit till en inblick i hur de 

fyra lärarna använder sig av olika typer av strategier för att brygga över språkliga barriärer 

och förtydliga sitt språk. Som komplement till denna studie hade jag önskat att det funnits 

utrymme för samtal med lärarna om vad som framkommit under observationerna för att ta 

reda på hur medvetna de är i sitt användande av dessa olika kategorier av språkstärkande 

strategier. Om det fanns några gemensamma uppfattningar eller mål för detta inom arbetslaget 

eller inte. Jag anser att en ökad förståelse för de mekanismer som bygger upp dessa fenomen 

kan hjälpa oss att finna en ökad förståelse för de kulturella förhållanden som råder. Även om 

det nu finns beskrivet hur lärarna gör så saknar jag kunskap om hur lärarna själva uppfattar 

vad de gör. Är detta medvetna strategier och hur har de uppstått?  En annan intressant fråga 

för vidare forskning kan vara hur effektiva dessa olika strategier är. Med ett svar på den 

senare frågan skulle det svenska skolväsendets andraspråksundervisning kunna effektiviseras.  
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