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Sammanfattning 
Tidigare studier visar att skönlitteratur i undervisningen främjar svenska som 

andraspråkselevers språkliga utveckling. I min studie har jag utgått från den sociokulturella 

teorin som handlar om kommunikationens och interaktionens betydelse för inlärningen. 

 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka arbetssätt en lärare har kring att använda 

skönlitteratur i sin undervisning, för att främja elevernas muntliga utveckling. I studien 

undersökte jag också vad läraren uppfattade att klassen lärt sig efter skönlitteraturtemat när 

det gäller den muntliga språkutvecklingen, samt vad eleverna uppfattade att de lärt sig.  

 

Jag utgår i studien från en lärare och hennes vuxna elever som studerar svenska för invandrare 

(sfi). Klassen arbetade under tre veckor med ett skönlitterärt tema utifrån August Strindberg 

och hans drama Fröken Julie. Min metod var att göra en kvalitativ djupintervju med läraren, 

en enkät med läraren och en med eleverna samt en observation vid ett avslutande 

litteraturseminarium. Genom detta kunde jag dra slutsatser om lärarens arbetssätt i arbetet 

med skönlitteratur i klassrummet och huruvida eleverna utvecklats muntligt i arbetet med 

Fröken Julie.  

 

I resultatet av studien kan man se att läraren använde varierande arbetssätt för att främja 

elevernas muntliga utveckling i arbetet med skönlitteratur. Hon arbetade bland annat utifrån 

läsloggar, drama, grupparbeten samt att koppla till elevernas tidigare erfarenheter i arbetet 

med skönlitteratur. I studien kan man också se en tendens till att skönlitteratur kan fungera för 

att främja elevernas muntliga utveckling. Både läraren och eleverna upplevde arbetet utifrån 

skönlitteratur som inspirerande, intressant och utvecklande. Både läraren och majoriteten av 

eleverna ansåg att gruppen utvecklats muntligt.   

 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, skönlitteratur, muntlig interaktion, muntlig produktion 
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1. Inledning   

Det talas ofta, både i dagens skola och i massmedia, om vikten av att läsa böcker. Man talar 

också ofta i skolsammanhang om att lärandet ska ske i en kontext. I mitt arbete som lärare 

med svenska som andraspråkselever, har jag kunnat se att man i arbetet med skönlitteratur, 

kan sätta in elevernas arbete i ett sammanhang och skapa ett meningsfullt lärande för 

eleverna, där läsningen kan vara en del i att nå upp till kunskapskraven.  

 

Ur arbetet med skönlitterära texter i mitt eget klassrum har det växt fram många olika tankar 

om hur man kan arbeta med att utveckla elevernas individuella språkliga förmågor i arbetet 

med en skönlitterär text.  

 

Den del som jag anser har varit mest intressant i mitt arbete som lärare är hur man kan öppna 

upp till samtal i klassrummet utifrån läsning av skönlitteratur. Eftersom tala och lyssna utifrån 

min erfarenhet ofta får stå tillbaka i klassrummet, har jag funnit detta speciellt angeläget. 

Utifrån min erfarenhet har också många elever ofta lättare för att själva producera skriftligt än 

muntligt och att då hitta vägar för att få dessa elever att vilja och våga prata i klassrummet, är 

inte alltid så lätt. Det är inte heller helt lätt för en lärare som vill främja elevernas muntliga 

utveckling att veta vad man ska samtala om och att hitta samtalsämnen som eleverna uppfattar 

som engagerande och meningsfulla. Skönlitteraturen kan vara ett sätt att hitta vägar för att 

öppna upp till samtal och låta texten vara ett redskap för att träna elevernas muntliga 

interaktion och produktion. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kommer jag i denna uppsats att undersöka och analysera hur 

en lärare arbetar i sitt klassrum med vuxna svenska som andraspråkselever, för att utveckla 

elevernas förmågor i muntlig interaktion och produktion utifrån arbete med skönlitteratur.  
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1.1 Precisering av begrepp 

I detta avsnitt ska jag presentera fem viktiga begrepp som återkommer i uppsatsen. Jag har 

hittat flera olika beskrivningar av orden, men i preciseringarna nedan har jag avgränsat mig 

till de beskrivningar som jag anser vara bäst lämpade för min studie. 

  

Jag har valt att använda mig av Skolverkets definitioner av både muntlig interaktion och 

muntlig produktion, utifrån att uppsatsen behandlar muntlig utveckling i skolmiljö. Jag 

använder de båda begreppen i uppsatsen på samma sätt som Skolverket beskriver. Skolverket 

(2012) beskriver muntlig interaktion som att: 

 

Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att 

framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del 

för samtalen och diskussionerna framåt (Skolverket, 2012:37). 

 

Muntlig produktion: Skolverket (2012) beskriver muntlig produktion som att:  

 

Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter 

om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner (Skolverket, 2012:37). 

 

Interaktion: Där jag använder begreppet interaktion avser jag samtal och diskussioner 

mellan individer och jag utgår i min uppsats från den definition där Björn Hammarberg 

(2001) beskriver vad interaktion innebär: 

 

Talarna och lyssnarna producerar i samarbete yttranden som de gemensamt 

”äger”. Språktillägnandet realiseras genom en kollaborativ process genom vilken 

inlärarna gör interaktionens språk till sitt, för sina egna syften, och härigenom 

bygger upp grammatisk, expressiv och kulturell kompetens (Hammarberg, 

2004:65). 

 

Skönlitteratur: I uppsatsen används ordet skönlitteratur utifrån Bengt Landgrens definition. 

Enligt Bengt Landgren (2002) innefattar skönlitteratur ”lyrik och dramatik, prosakonst, 

fiktion, romaner och noveller” (Litteraturvetenskap - en inledning, 2002:22). 
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Text: Ordet text kan ha en mycket vid betydelse och innebär utifrån Nationalencyklopedin 

(1995):  

 

Språkligt yttrande, vanligen skrivet eller tryckt. Inom språk- och 

litteraturvetenskapen är textens exakta ordalydelse av väsentlig vikt 

(Nationalencyklopedin, 1995:202).  

 

För att precisera begreppet utifrån den skolmiljö som beskrivs i uppsatsen har jag valt att 

använda OECDs definition, vilken avgränsar begreppet text till:  

 

Löpande texter: Beskrivningar, berättelser och redogörelser (PISA/OECD, 2009). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur en lärare arbetar för att utveckla 

muntlig interaktion och produktion bland vuxna elever som studerar svenska för invandrare 

(sfi) utifrån arbete med en skönlitterär text. Jag ämnar även undersöka och analysera lärarens 

uppfattning om vad eleverna lärt sig, samt elevernas egen uppfattning om vad de lärt sig 

under arbetet med den skönlitterära texten.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka arbetssätt använder läraren i arbetet med en skönlitterär text för att utveckla 

elevernas muntliga förmåga? 

 Vad anser läraren att eleverna lärt sig muntligt i arbetet med den skönlitterära texten 

utifrån kursmålen? 

 Vad anser eleverna att de lärt sig muntligt i arbetet med den skönlitterära texten? 

 

2. Teoretiska perspektiv 

Den teori jag använder som utgångspunkt för denna studie är ett sociokulturellt perspektiv. 

Perspektivet innebär enligt Roger Säljö (2003) och Lev Vygotsky (2012) att lärande gynnas 

av att en individs inlärning sker i ständig interaktion med medmänniskor. Jag kommer under 

denna rubrik först att presentera utvecklingspsykologen Lev Vygotskys (2012) samt Roger 

Säljös (2003) sociokulturella teori. För att sedan beskriva Jim Cummins (2001) teorier om 
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språkutveckling samt Louise Rosenblatts (2006) teorier om att använda skönlitteratur i 

undervisningen för att främja elevernas språkutveckling. 

 

2.1 Sociokulturella teorier 

Rosamund Mitchell och Florence Myles (2004) beskriver att i det sociokulturella perspektivet 

är individen beroende av en social kontext och språkinlärningen sker därför i ett socialt 

sammanhang. De menar att i det sociokulturella perspektivet är interaktion och delade 

processer som till exempel problemlösning och diskussioner mellan individer viktigt. 

Vygotsky (2012) är en av de mest inflytelserika forskarna inom den sociokulturella teorin. 

Han beskriver den proximala utvecklingszonen, som ett område hos människan, där ny 

kunskap formas och som ligger precis utanför den kunskap som inläraren har. Vygotsky 

(2012) menar att det är viktigt att kunna definiera elevernas potential, då han anser att detta 

bör bestämma undervisningens inriktning. Han anser att elevernas aktuella kunskaper måste 

ses i relation till de kunskaper de ska tillägna sig och han ser socialt samspel som en viktig 

faktor i inlärningsprocessen. 

 

Vygotsky (2012) betonar vikten av interaktion i inlärningen och ser dialogen som ett redskap 

för att utveckla tänkandet. Han menar att inlärningen är en dynamisk process baserad på 

interaktion med andra människor och att det är i samspelet med andra människor vi främst 

kan utvecklas. Stöttning, utifrån Vygotsky (2012), innebär att man lär med hjälp av någon 

som kan mer än man själv. Detta menar han kan innebära att en lärare ger uppgifter till eleven 

som ligger på en något högre kunskapsnivå än den eleven befinner sig på och därmed utmanar 

och stimulerar elevens språkliga utveckling. Läraren samtalar med eleven för att utveckla 

språket, men utvecklingen kan också ske i samarbetet och samspelet mellan eleverna. 

Eleverna kan till exempel rätta varandra eller hjälpa varandra med omformuleringar. 

Vygotsky (2012) menar vidare att kognitiv utveckling är något som sker hela tiden genom att 

saker i vår yttre miljö påverkar oss, som till exempel mänsklig historia, kulturell verklighet 

eller undervisning. Han menar också att människor inte kan undvika att lära och att olika 

situationer ger människor nya erfarenheter.  

 

Vygotsy (2012) och Säljö (2003) menar att de kunskaper och färdigheter som människor 

bygger upp som till exempel språkutveckling, kommer från de insikter och handlingsmönster 

som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor. De menar vidare att i alla 
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lärandeprocesser är kommunikation och interaktion viktigt och det är genom kommunikation 

som människor utvecklas kognitivt.  

 

Säljö (2003) menar också att studera något ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om att 

studera kommunikation och de olika sätt på vilka människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter till exempel i skolmiljö. Säljö (2003) anser att man ur ett 

sociokulturellt perspektiv studerar utveckling och användning av samtal. Han beskriver att det 

vi säger och gör är grundat i dynamiken i samtalet, vilket förlopp samtalet tar och hur 

samtalsparterna samarbetar. Säljö (2003) tar upp den mänskliga handlingen ur ett 

sociokulturellt perspektiv och menar att allt vi gör och kan göra är kopplat till den kontext 

individen befinner sig i. Handlingar och kunskaper måste relateras till ett sammanhang, men 

det avgörande är att individens handlingar och förståelse är en del av kontexten. Säljö (2003) 

beskriver hur det ur ett forskningsperspektiv är intressant att analysera hur kommunikation i 

undervisningen gestaltar sig, vad som styr den och vad som krävs för att delta med framgång.  

 

2.2 Språkutveckling på ett andraspråk 

Jim Cummins (2001) menar att elever i skolor i dagens samhälle kommer från många olika 

länder, har många olika förstaspråk och olika bakgrunder. Han betonar att elevernas tidigare 

kunskaper är basen för hur de tolkar ny information. Cummins (2001) har i sin forskning sett 

vikten av social interaktion för att sätta in de texter eleverna arbetar med i ett sammanhang, 

där eleverna utifrån gemensamma diskussioner kan känna igen sig och relatera till det de 

läser. Han menar att genom gemensamt arbete tillsammans i klassrummet, kan elever nå upp 

till resultat de inte på egen hand skulle ha klarat av. Språket ska användas för att utforska och 

lära sig mer, vilket kan uppnås genom grupparbeten och diskussioner. Cummins (2001), 

Vygotsky (2012) och Säljö (2003) menar att allt måste utgå från en meningsfull kontext med 

en hög kognitiv svårighetsgrad och ett kontextbundet innehåll, vilket gör att elevernas 

kognitiva nivå höjs, men att förståelsen ändå blir begriplig. Detta anser Cummins (2001) 

innebär att eleven till exempel tränar på att generalisera, jämföra, konstatera och söka 

lösningar på problem. Han anser vidare att elevernas förförståelse av det de läser är av vikt. 

Han menar att en diskussion i klassrummet som aktiverar tidigare kunskaper hos eleverna, 

signalerar till eleverna att det de har att säga är viktigt. Cummins (2001) ser interaktionen 

mellan lärare och elev som den viktigaste faktorn för om eleven ska lyckas eller misslyckas i 
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sin språkutveckling och han menar att det är mycket viktigt att se det eleverna gör och att 

deras erfarenheter tas på allvar. 

 

2.3 Språkutveckling och skönlitteratur 

Louise Rosenblatt (2006) betonar vikten av att använda skönlitteratur i undervisningen. Hon 

ser den skönlitterära texten som en social produkt som också har litterära värden. Hon 

beskriver läsningen som en transaktionell process i vilken det skapas mening. Vad den 

transaktionella processen innebär beskriver hon kortfattat så här ”Dikten eller romanen eller 

skådespelet existerar i den transaktion som pågår mellan läsare och text” (Ibid. 2006: 37). 

Hon menar vidare att utbytet mellan text och läsare har ett socialt ursprung och också 

påverkar våra tankar och handlingar och att det finns många olika erfarenheter som vi alla 

delar till exempel födelse, död, uppväxt och kärlek. Hon beskriver också hur läsningen 

tidigare inom skolan ofta uppfattats som endimensionell, där syftet med läsningen har varit att 

eleven ska läsa texten för att kunna analysera och ta fram den mening som författaren kan 

anse finns i texten. Rosenblatt (2006) anser istället att läsning är en konstruktiv och selektiv 

process över tiden i ett särskilt sammanhang och att läsningen av texten kan ge en större 

medvetenhet och ett annat sätt att tänka hos läsaren.  

 

Böcker är ett viktigt sätt att förmedla ett mycket mer sammansatt kulturmönster än 

vad som kan inhämtas i en familj eller en närmiljö (Rosenblatt, 2006:154). 

 

Rosenblatt (2006) visar här att skönlitteraturen kan vara ett sätt att förstå en annan kultur än 

den egna. Hon ser läsningen som ett sätt att utveckla en starkare social medvetenhet, vilket 

kan främja att eleverna får lättare att anpassa sig och interagera med andra.  

 

3. Forskningshistorik 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning om språkutvecklande arbetssätt att beskrivas, 

följt av olika arbetssätt med skönlitteratur i klassrumsundervisningen. I avsnittet presenteras 

olika arbetssätt som främjar elevernas muntliga språkutveckling på ett andraspråk.  

 

Wayne Thomas och Virginia Collier (1997) har i sin studie undersökt elever med 

minoritetsspråk från fem olika skolor i olika regioner i USA. Det är en av de mest omfattande 

undersökningarna i USA inom området, med data från 1982-1996. Thomas och Collier (1997) 
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ville undersöka hur elever med olika språklig och kulturell bakgrund, kunde förbättra sina 

studieresultat i ett längre perspektiv. Undersökningen utgick från flera olika variabler, bland 

annat utifrån vilka arbetsformer undervisningen hade. 

 

Thomas och Collier (1997) menar utifrån ett andraspråksperspektiv att det är av vikt att ha en 

sociokulturellt stödjande skola, där alla elever är respekterade och värderade oavsett kulturell 

och språklig bakgrund. Thomas och Colliers (1997) studie visade att elevernas språkliga 

utveckling gynnades av att lärarna använde elevernas kunskaper, erfarenheter och tillgångar 

från andra språkliga och kulturella kontexter. De fann att när lärarna använde elevernas egna 

resurser mer, resulterade det i att eleverna blev mer engagerade i inlärningsprocessen och 

hjälpte varandra mer. Thomas och Colliers (1997) studie visade att när majoriteten av lärarna 

på en skola använde arbetsformer där eleverna själva fick vara aktiva i sin egen inlärning 

genom till exempel interaktion, problemlösning och diskussioner, hade eleverna bättre resultat 

än i de klasser där eleverna var mindre delaktiga i sin egen inlärning och hade mindre 

interaktion med läraren och varandra. Thomas och Collier (1997) tar också upp trygghet som 

en viktig faktor för den språkliga utvecklingen. De menar utifrån sin studie att om skolan är 

en säker, trygg plats med en stödjande inlärningsmiljö där eleverna behandlar varandra med 

respekt, resulterar detta i bättre studieresultat för eleverna.  

 

Den norska språkforskaren Olga Dysthe (2000) beskriver en fallstudie hon genomfört i tre 

gymnasieklasser, en amerikansk klass och två norska klasser. I de klasser Dysthe observerade, 

fann hon att interaktiva inlärningsmetoder med autentiska frågor och integrering av elevernas 

frågor och kommentarer tycktes skapa ett äkta engagemang, vilket innebär att eleverna blir 

engagerade i skolarbetet. Hon fann vidare att en variabel för lyckad inlärning är att eleverna 

ser en koppling mellan det de ska lära sig och sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Det 

hennes forskningsresultat främst har visat är att tyngden i allt lärande ligger i samspelet 

mellan skrivande och samtal. Dysthe (2000) beskriver hur eleverna i samtalet med 

klasskamraten/läraren kan lära in nya ord och uttryck samt att nya begrepp kan undersökas för 

att skapa mening kring den nya kunskapen. Hennes studie stödjer också det hon kallar den 

dialogiska klassrumskulturen, vilken innebär att eleverna utgår från sitt eget 

kunskapssökande, lär av varandra och arbetar med en kombination av muntliga och skriftliga 

uppgifter.  
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Pauline Gibbons (2006) menar att elevens språkliga utflöde har mycket stor betydelse för 

språkutvecklingen. Hon anser att eleverna ofta inte får tillfälle att själva producera längre 

yttranden. Gibbons (2006) beskriver grupparbetet som ett tillfälle för eleverna att interagera 

mer, vilket resulterar i att utflödet då blir större. Grupparbetet menar hon också kan resultera i 

att fler elever får möjlighet att tala i klassrummet och att eleverna känner större ansvar, när 

läraren inte hela tiden är närvarande. Hon menar vidare att elever som får samtala i mindre 

grupper ofta känner sig tryggare, än elever som ska tala individuellt inför en hel klass. 

Gibbons (2006) anser också att klassrumsarbetet främjas av ett dialogiskt arbetssätt, där allas 

tankar och åsikter blir hörda. Gibbons (2006) menar att vilken form av interaktion som sker i 

klassrummet har betydelse för hur elevernas språk utvecklas. Hon menar att det vanligaste 

sättet att arbeta i klassrummet är genom att läraren ställer en styrd fråga som läraren redan vet 

svaret på, eleven svarar och då ofta med bara ett ord eller en kort mening och sedan utvärderar 

läraren svaret. Gibbons (2006) anser att detta arbetssätt inte gynnar elevernas språkliga 

utveckling, istället menar hon att elevernas språkliga utveckling främjas genom öppna frågor 

där eleverna får tolka innehållet och använda sig av sin egen kunskap. 

 

Åsa Wedin (2011) har i sin undersökning studerat barns klassrumsinteraktion ur ett 

andraspråksperspektiv. Wedins (2011) syfte var att studera kopplingen mellan utveckling av 

språk och kunskap för andraspråkselever i svenska klassrum genom att följa två elevgrupper. 

Wedin (2011) anser att talet är centralt för lärandet i skolan, och att vi lär och lär ut genom 

talet. Hon menar utifrån sin forskning att en stor del av elevernas lärande bygger på det som 

läraren säger i klassrummet. Det betyder att den muntliga interaktionen lärare-elev är av stor 

vikt för elevernas lärande. Hon menar vidare att elevernas utveckling av det talade språket är 

viktigt för att kunna utveckla det kunskapsrelaterade språket. Wedin (2011) anser därför 

utifrån sin studie att det är viktigt att de interaktionstyper som förekommer i klassrum 

granskas kritiskt och att lärare är medvetna om hur de påverkar interaktionen i klassrummet. I 

Wedins (2011) undersökning var interaktion av typen Initiation-Respons-Feedback (IRF), där 

bara ett svar är det ”rätta” förväntade svaret, inte vanligt förekommande. Detta kan jämföras 

med den forskning Gibbons (2006) refererar till, där hon menar att interaktion av typen IRF är 

mycket vanligt i många klassrum. Wedin (2011) menar att IRF ger lite utrymme för elevernas 

egna, kreativa språkanvändning. Hon kunde också i sin undersökning se att läraren inte var 

ensam om att styra helklassinteraktionen, utan att också eleverna var delaktiga i hur 

interaktionen utvecklades. Även om hon menar att läraren var den som avgjorde vad som var 

relevanta inslag och vad som inte var det i klassrummet. Wedin (2011) drar slutsatsen att 
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helklassinteraktion, kan vara positivt för kunskapsutvecklingen och relativt positivt för 

utveckling av sociala mönster, men hon menar att den inte ger den språkliga stimulans och de 

utmaningar som krävs för andraspråkselevernas utveckling av svenska. 

 

Judith Langer (2005) beskriver ett sjuårigt forskningsprojekt som behandlade 

skönlitteraturens betydelse för inlärningen. I forskningsprojektet var Langer forskningsledare 

och arbetet skedde i samarbete med mer än 50 universitetsforskare och lärare. Langer (2005) 

beskriver skönlitteraturens betydelse:  

 

Med hjälp av litteratur lär sig eleverna att utforska både sina egna och 

mänsklighetens möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa 

sig andra, värdesätta skillnader och söka efter rättvisa (Langer, 2005:13).  

 

Langer (2005) beskriver en studie av en gymnasieklass. Här arbetade eleverna med ett 

dramaprojekt och hon beskriver hur eleverna muntligt vågade ta risker genom att testa olika 

tolkningar av dramat de arbetade med. Hon beskriver från elevernas arbete med skönlitteratur 

hur ”Enstaka tankar lever vidare och öppna diskussioner alltid är möjliga” (Ibid. 2005:17). 

Langer (2005) använder ordet föreställningsvärldar när hon beskriver elevernas arbeten med 

skönlitteratur och menar att dessa är textvärldar i våra tankar och att de skiljer sig åt mellan 

olika individer. Hon menar att föreställningsvärldarna är dynamiska och att dessa fyller våra 

tankar när vi talar eller lyssnar på andras upplevelser, då någon delar med sig av sina tankar 

och tolkningar.  

 

Langer (2005) beskriver också en studie gjord i en amerikansk klass som har engelska som 

andra språk. Hon menar här att varje kultur har en litterär tradition som eleverna kan ha nytta 

av. Eleverna fick i studien gemensamt skapa en samling med berättelser som var hämtade från 

deras egna liv. Projektet tog ett läsår att genomföra och utmynnade i att andra elever på skolan 

skulle kunna läsa eleverna i projektets berättelser. Langer (2005) beskriver hur eleverna under 

arbetet fick möjlighet att utifrån historierna både berätta historierna högt för varandra och 

diskutera historierna tillsammans. Utifrån detta menar Langer (2005) att eleverna fick 

möjlighet att ”…utforska horisonter av möjligheter och göra kopplingar till sina egna 

berättelser” (Ibid. 2005:138). Hon beskriver vidare att eleverna i arbetet med sina texter fick 

och gav stöd till varandra, de ställde frågor och ibland förstod de inte allt. Langer (2005) 

menar vidare att de använde den sociala kontexten i klassrummet till att samla elevernas egna 
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tankar och idéer i projektet och att eleverna utifrån sin egen språknivå och sina egna tankesätt 

använde sig av sina kunskaper i arbetet.  

 

Lena Bråbäck och Lena Sjöqvist (2001) beskriver i sin studie en klass med andraspråkselevers 

arbete med skönlitteratur. Eleverna i studien arbetade i klassrumet under några veckor med 

samma skönlitterära bok. Arbetet skedde huvudsakligen i klassrummet. För att hjälpa eleverna 

in i boken, läste läraren det första kapitlet i boken högt, och därefter läste eleverna några 

kapitel av boken högt i helklass. Detta varvades sedan med läsning på egen hand. Utifrån 

studiens resultat kunde de se att då eleverna själva fick skriva frågor till texten och diskutera 

frågorna, väcktes intresse och engagemang bland eleverna. De fann vidare att då eleverna 

själva fick välja citat från en text blev de motiverade att berätta om citatet och uttryckte då 

också känslor och åsikter. Bråbäck och Sjöqvist (2001) skriver:  

 

Med hjälp av en skönlitterär persons starka känslor fick en elev möjlighet att 

uttrycka egna upplevelser. Det är genom att tala högt om hur vi tänker och i mötet 

med andra som vårt sätt att förhålla oss till omvärlden utvecklas (Bråbäck och 

Sjöqvist, 2001:218). 

 

De beskriver också en annan elevs resultat och hur hon i samtal med andra fördjupat 

läsupplevelsen och genom att dela sina tankar fått redskap att uttrycka sig. 

 

Bråbäck och Sjöqvist (2001) skriver vidare i sin artikel att skönlitteraturens teman inte har 

några etniska eller nationella gränser, existentiella frågor är alltid aktuella och närvarande, 

vilket innebär att eleverna utifrån texten kan relatera till sina egna erfarenheter. De menar 

därför att skönlitteratur kan användas för att öppna upp till olika diskussionsfrågor i 

klassrummet, vilket främjar den muntliga utvecklingen. Bråbäck och Sjöqvist (2001) lyfter 

vidare problematiken kring hur eleverna ska kunna arbeta på en hög kognitiv tankenivå, när 

språket inte räcker till, de menar att tanke och språk hör ihop och är förutsättningar för att en 

kommunikation ska uppstå. Bråbäck och Sjöqvist (2001) menar att skönlitteraturen kan vara 

ett sätt för eleverna att kunna använda språket i olika sammanhang kring ett meningsfullt 

innehåll.  

 

Gunilla Molloy (2000) beskriver sin studie av en klass med 30 elever på grundskolenivå. I 

studien arbetade hon utifrån ett dialogiskt klassrum, vilket hon menar innebär att elevernas 
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arbete organiseras kring deras produktion av texter och egna erfarenheter samt samtal kring 

dessa. I studien framkom att litteratursamtal utifrån elevernas läsloggar samt elevernas tankar 

utifrån dessa, gav eleverna insikt i varandras tänkande genom att de fick diskutera och berätta 

för varandra om det de skrivit. Molloy (2000) kunde se att både flickor och pojkar i gruppen 

talade lika mycket, trots att majoriteten tysta elever vanligen är flickor. Hon anser även att det 

dialogiska klassrumsarbetet ledde till generositet gentemot andras tankar och åsikter i 

gruppen. 

 

Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2009) har intervjuat 26 verksamma lärare. I studien 

framkom att det allra vanligaste sättet att bearbeta en text var genom att elever fick diskutera 

den lästa texten först i grupper, för att sedan behandla den i helklass. Generellt ansåg lärarna 

att nästan alla typer av litteratur kan användas, för att diskutera sådant som berör elever eller 

aktuella nutidsproblem. Brodow och Rininsland (2009) tar också utifrån intervjuerna upp att 

en fortlöpande dialog mellan lärare och elev är en viktig del för att fånga elevernas läsintresse. 

Brodow (2009) refererar även till svar han fått av en klass i årskurs 8, där eleverna fått skriva i 

loggböcker. Han menar här att eleverna utifrån sitt skrivande i loggböckerna, sedan får lättare 

att prata om det de läst.  

 

Programme for International Student Assessment (PISA) studien är en internationell studie 

från OECD där 26 miljoner elever i 65 länder deltar. Eleverna i undersökningen är 15 år. 

PISA undersöker genom olika prov och enkäter elevernas läsförståelse och kunskaper i 

matematik och naturvetenskap. Kunskaperna och färdigheterna som PISA testar är nära 

relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISAs syfte är också att öka 

förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av skillnader i kunskaper mellan olika elever 

och länder. I PISA 2009 var läsförståelse huvudområde (Skolverket, 2010). 

 

I PISA 2009 fick eleverna, besvara frågor som avser att mäta deras grad av läsförståelse, men 

även svara på frågor om sitt intresse för läsning och deras läsvanor. Frågorna handlade om 

elevers attityder och värderingar och mättes utifrån elevens egen uppfattning om dessa 

aspekter. Några av de viktigaste resultaten som framkom i Sverige var att elever som 

regelbundet läser skönlitteratur presterar betydligt bättre resultat i läsförståelse än de som inte 

läser skönlitteratur regelbundet. Det framkom också att det är viktigt med en varierad typ av 

läsning, det vill säga både skönlitteratur, faktaböcker och dagstidningar. 



12 

 

De elever som hade en positiv attityd till läsning, eller läste mycket på sin fritid hade också ett 

bättre resultat på alla tre proven. Endast drygt elva procent av svenska elever uppgav att de 

läser mer än en timme varje dag för nöjes skull. De som uppgav att de aldrig läser för nöjes 

skull presterade betydligt sämre resultat i läsförståelse jämfört med de elever som uppgav att 

de läste en stund varje dag. Studien visade också att i Sverige var skillnaderna i resultat 

mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund stora. Elevgruppen invandrarelever 

visade de sämsta resultaten i både läsförmåga, naturvetenskap och matematik i studien. 

(PISA/OECD, 2009)  

 

4. Kursplanen och kunskapskraven 

Under denna rubrik presenteras svenska för invandrare (sfi) undervisningens kursplan och 

kunskapskrav. Sfi undervisningen riktar sig till elever från 18 år och uppåt. Eleverna kan på 

sfi studera svenska från nybörjarnivå till D-nivå. Sfi undervisningen utgår ifrån Skolverkets 

Kursplan (2012), vilken innehåller utbildningens mål och karaktär. Kunskapskraven är de 

krav som läraren använder i sin bedömning av eleverna.  

 

4.1 Kursplanen-Utbildningens mål och karaktär   

I Skolverkets Kursplan (2012) för sfi är den muntliga kommunikationen en viktig del. Målen 

med utbildningen beskrivs här som att eleven ska utveckla sin förmåga att tala, samtala, läsa, 

lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Eleven ska också utveckla sitt uttal, förmåga 

att anpassa språket till olika mottagare och situationer samt träna på inlärnings- och 

kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling.  

Vidare tas det upp att eleven ska utveckla en kommunikativ språkförmåga, vilket bland annat 

innebär att eleven ska kunna kommunicera muntligt utifrån sina behov. Eleven måste få 

kunskaper för att kunna göra relevanta språkliga val utifrån olika kommunikativa situationer. 

Skolverket beskriver också att den kommunikativa språkförmågan innefattar olika 

kompetenser, vilka samverkar och kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga 

förutsätter därför att eleven både har tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur 

detta system används. I kursplanen står det också att det vidgade textbegreppet är av stor vikt 

inom sfi. Här menar man att tillägna sig och bearbeta texter inte alltid behöver innebära 

läsning utan även avlyssning, bild- och filmstudium. Kursplanen beskriver att eleverna ska 

läsa olika typer av texter, men tar dock inte upp något specifikt om att eleverna ska läsa 

skönlitteratur (Skolverket, 2012). 
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4.2 De muntliga kunskapsmål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs 

När det gäller samtal och muntlig interaktion ska eleven nå upp till följande mål: 

 

Eleven kan med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera med 

ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv 

(Skolverket, 2012:37).  

 

När det gäller muntlig produktion ska eleven nå upp till följande mål: 

 

Eleven kan med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett 

enkelt språk i vanliga situationer i vardags- samhälls- och arbetsliv (Skolverket, 

2012:37). 

 

4.3 Kunskapskraven 

Kursplanen för sfi har kunskapskrav både för muntlig interaktion och muntlig produktion. 

Betygsskalan är sex gradig och sträcker sig från A-F. A är det högsta betyget och F, vilket 

innebär inte godkänd är det lägsta (Se bilaga).  

 

5. Metod  

Under denna rubrik motiverar jag mitt val av metod och redogör för hur jag genomfört 

undersökningen och mitt tillvägagångssätt för att analysera data. Jag har valt att arbeta utifrån 

ett kvalitativt perspektiv. Trost (2010) menar att det som karaktäriserar en kvalitativ metod, är 

att den handlar om att förstå eller se vilka mönster man kan finna i samhället och se på ”den 

sociala förställningsvärld den enskilda människan lever i.” (Ibid. 2012:27).  

 

Datainsamlingen har skett med hjälp av en semi-strukturerad intervju och enkäter (se bilaga) 

samt en observation. Med semi-strukturerad intervju menas att forskaren använder sig av en 

intervjuguide som innehåller frågor om det berörda temat (Bryman, 2006). Jag valde att 

använda mig av en semi-strukturerad intervju när jag genomförde intervjun med läraren, dels 

för att det ger flexibilitet att utforma intervjun beroende på intervjupersonens svar, samt för att 

detta ger utrymme till att även ställa nya frågor som eventuellt dyker upp under intervjuns 

gång. Intervjun spelades in på band. Intervjufrågorna gjorde jag så öppna som möjligt för att 

minimera eventuell styrning av svaren. Jag har också gjort två enkäter, en till läraren och en 

till eleverna. Utifrån Trost (2012) beskrivning var enkäterna det man kallar en gruppenkät. 
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Detta är vanligt förekommande i till exempel skolor, där många elever kan samlas vid samma 

tillfälle för att göra enkäten. Trost (2012) beskriver vidare att det är viktigt att man motiverar 

dem som deltar i enkäten, men att man måste ha ett etiskt uppförande och inte styra svaren.  

 

Avslutningsvis observerade jag och gjorde fältanteckningar vid ett litteraturseminarium, där 

eleverna samlades på Stadsbiblioteket. Seminariet som avslutade klassens tre veckor långa 

skönlitteraturarbete behandlade August Strindberg och hans drama Fröken Julie. Observation 

beskriver Merriam (1998) ska ha ett uttalat forskningssyfte, vara planerad och registreras 

systematiskt. Detta följde jag genom att observationen var kopplad till min studie och mina 

frågeställningar samt att jag genomförde noggranna fältanteckningar.  

 

5.1 Urval 

Urvalet av informanterna för denna studie var det Bryman (2006) benämner ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2006) innebär bekvämlighetsurval att forskaren använder 

sig av individer som är tillgängliga och relevanta för studien. Informanterna är en lärare samt 

sexton sfi-elever från en sfi klass på C-nivå. Alla elever i klassen valde att delta i enkäten, 

vilket resulterade i att det inte blev något bortfall i urvalet. Valet av lärare och klass berodde 

på att jag sedan tidigare kände till att just denna lärare arbetade med skönlitteratur i 

undervisningen, vilket gjorde henne intressant för undersökningen. Eleverna kommer från 

olika delar av världen och är från 18-40 år.  

 

5.2 Genomförande 

Jag började undersökningen med att genomföra en semistrukturerad djupintervju med läraren 

på lärarens arbetsplats. Intervjun skedde en vecka in i arbetet med Fröken Julie. Läraren samt 

eleverna fick när det tre veckor långa skönlitteraturtemat med August Strindbergs bok Fröken 

Julie var slut, sedan besvara en avslutande enkätundersökning med både öppna- och slutna 

frågor. Läraren valde att maila enkätsvaren, eftersom hon hellre ville göra det, vilket jag inte 

såg några hinder för. Under min studie besökte jag klassen vid två tillfällen. Det första 

tillfället var för att dela ut elevenkäten. Vid detta tillfälle presenterade jag också mig själv och 

berättade om mitt arbete. Jag läste enkätfrågorna högt och eleverna fick möjlighet att ställa 

frågor. Eleverna fick sedan några dagar på sig att besvara enkäten och läraren samlade sedan 

in svaren och lämnade de till mig. Det andra tillfället som jag besökte klassen var vid det 

seminarium, som klassen hade på Stadsbiblioteket. Där utförde jag min observation, vilken 
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var två timmar lång. Under seminariet delade läraren in eleverna i två grupper, vilka sedan 

delades in i mindre grupper. Den första gruppen arbetade med ett papper med flervalsfrågor 

om August Strindberg. Den andra gruppen fick dra frågor från korgar som stod på respektive 

grupps bord och sedan samtala kring frågorna som rörde boken Fröken Julie. Frågorna hade 

eleverna dels fått skriva själva under arbetet i klassrummet, men några frågor hade också 

läraren skrivit. Jag observerade och förde fältanteckningar, genom att sitta med i de olika 

grupperna och lyssna samt att jag gick runt i rummet och lyssnade på elevernas samtal, när 

eleverna hade paus. 

 

5.3 Analysverktyg 

Trost (2010) menar att när det gäller analysen vid en kvalitativ metod vill forskaren ofta få 

fram olika mönster. Dessa mönster blir sedan en analytisk kategori. Trost (2010) menar att 

forskarens uppgift är att sätta sig in i hur den intervjuades logik ser ut. Han beskriver vidare 

att den som kodar ska ha ett öppet sinne, och göra andra tolkningar än de som är mest 

uppenbara. Jag har i min analys utgått från det Trost (2010) beskriver som en ”ord för ord” 

analys. Jag har därför tolkat och analyserat mitt material genom att först läsa de data jag fått 

in från empiri; Intervjun, enkätsvaren och observationen. Vid kodningen av mitt material har 

jag sedan tittat på ord eller ordsammansättningar som upprepas flera gånger i data och utifrån 

detta gjort min analys av vad som är mest relevant. De begrepp jag fann var: Grupparbete, 

problemlösning, förförståelse, erfarenhet, interaktion, trygghet och delaktighet. Begreppen är 

hämtade från det material jag fått in från intervjun, enkätsvaren samt min observation. 

 

5.4 Etiska överväganden 

När intervjun och enkäterna skulle genomföras informerades intervjupersonen och eleverna 

om undersökningens generella syfte, vad intervjun/enkäten skulle användas till och att 

intervjun skulle spelas in på band och sedan transkriberas. Detta kallas för informationskravet 

eller samtyckesprincipen (Forskningsetiska rådet, 1990). Informationen berörde även aspekter 

som nackdelar och fördelar för intervjupersonen med hennes medverkan i studien, samt 

hennes frivillighet att delta i undersökningen (Forskningsetiska rådet, 1990). Både eleverna 

och läraren samtyckte utifrån informationen till att delta i undersökningen. 

 

Personliga uppgifter om intervjupersonen har under bearbetning av materialet behandlats med 

sekretess. Detta för att säkerställa att personens anonymitet och konfidentialitet ska kunna 
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utlovas (Forskningsetiska rådet, 1990). Detta innebär att jag har gett läraren i intervjun det 

fingerade namnet ”Anna” och eleverna i enkäten har getts nummer i stället för deras riktiga 

namn. Materialet har endast bearbetats av mig som författare, vilket betyder att materialet har 

hanterats på ett konfidentiellt sätt (Forskningsetiska rådet, 1990). 
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat jag fått från min intervju med läraren, enkätsvaren från 

läraren och eleverna samt min observation från klassens litteraturseminarium. Jag har här valt 

att sammanställa resultaten utifrån mina forskningsfrågor. Resultaten redovisas i ovan nämnd 

ordning det vill säga först intervjun och enkätsvaren från läraren, sedan enkätsvaren från 

eleverna och sist min observation, eftersom det var den som avslutade klassens arbete. 

Läraren som jag har valt att kalla Anna är gymnasielärare i Svenska som andra språk, Svenska 

och Tyska. Hon har arbetat i 10 år som lärare, både inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Eleverna läser sfi på C-nivå och kommer från olika delar av världen. 

Elevernas ålder är mellan 18-40 år och alla har lägst gymnasieutbildning från sitt hemland.  

 

6.1 Lärarens arbetssätt för att främja elevernas muntliga utveckling i arbetet 

med skönlitteratur 

Läraren menar att språket är mycket viktigt för våra nyanlända svenskar. Hon säger:  

 

Jo, då tänker jag att språket är den absolut viktigaste delen av integrationen för 

våra nya svenskar och då måste man ju göra språkundervisningen så intressant 

och så engagerande och så effektiv som möjligt och här kan man ju använda 

skönlitteraturen och olika metoder i arbetet för att eleverna ska lära sig så mycket 

som möjligt (Anna).  

 

Läraren arbetar aktivt med att utveckla olika arbetssätt för att eleverna ska bli engagerade i 

undervisningen och utveckla sina muntliga förmågor och hon menar att de olika arbetssätten 

kompletterar varandra. Hon ger här exempel och menar att eleverna utvecklar sin muntliga 

interaktion genom arbete med till exempel drama, men att det ges tillfällen till att öva mer 

muntlig produktion, genom högläsning. Hon berättar att läsningen huvudsakligen sker i 

skolan genom högläsning, och genom skriftliga uppgifter som kopplas till den muntliga 

produktionen och interaktionen. Läraren arbetar i klassrummet med många olika typer av 

texter bland annat skönlitteratur, facklitteratur, tidningsartiklar men också med tabeller och 

statistik. Hon anser att de olika typerna av texter kompletterar varandra på ett bra sätt. Hon 

beskriver att utifrån hennes erfarenhet föredrar lärare ofta att arbeta med facklitteratur utifrån 

ett visst mönster. Detta mönster menar läraren innebär att läraren först ber eleverna läsa, 

sedan ska eleverna berätta för läraren att man förstått texten och sedan ska eleverna berätta 

om texten för klasskamraterna. Hon beskriver att eleverna då uppfattar att de ska redovisa en 
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kunskap om det de läst och att det bara finns ett rätt svar. Läraren anser att eleverna lär sig 

mer om de själva får uppleva och engagera sig i det de läser, utan att redovisa på det sättet. 

Hon menar att ”läsupplevelsen är alltid det viktigaste, inte kunskapsredovisningen”. Läraren 

anser att förförståelsen och förarbetet med alla texter är det som lägger grunden till hela 

arbetet. Hon beskriver att hon arbetar mycket med stöttning och att de texter eleverna läser 

ska vara på en lite högre nivå än den eleverna befinner sig på. Hon berättar vidare att hon 

också deltagit i en Pauline Gibbons kurs, där hon läst om just detta. Hon tror att texten måste 

vara en utmaning, vilken motiverar eleverna och hon låter gärna eleverna arbeta med 

problemlösning i diskussionerna kring texten, ”Det får inte vara för lätt, då stagnerar 

eleverna”. Hon ger konkreta exempel på hur de arbetar i klassrummet till exempel gör 

eleverna författarporträtt och pratar om den som har skrivit texten, vilket läraren menar ger 

möjlighet för eleverna att träna sin muntliga interaktion. Läraren visar också bilder från 

boken, vilket finns i de flesta lättlästa böcker. Hon menar att bilderna gör texten konkret för 

eleverna och öppnar upp till samtal i klassrummet. 

 

Läraren anser att ett annat arbetssätt för att göra texten konkret är att dra paralleller till 

elevernas egna liv. Hon berättar hur elevernas egna upplevelser och erfarenheter då kan 

komma tillbaka, vilket gör att det blir en upplevelse som känns viktig, intressant och 

meningsfull att samtala om. Men hon tar också upp att en del elever inte tycker om att tala om 

sig själva eller sin historia, vilket hon förklarar med att en del sfi elever är flyktingar som kan 

ha en traumatisk bakgrund. Hon anser därför att man då i den muntliga språkträningen kan 

hitta fiktiva figurer som eleverna kan diskutera och prata om. Skönlitteraturen anser hon även 

är bättre att utgå ifrån i diskussioner än traditionella läroböcker, eftersom hon anser att dessa 

ofta har stereotypa och platta karaktärer.  Hon menar också att det är viktigt att inte stressa 

igenom det eleverna ska hinna göra under kursen utan att ge mycket tid till reflektion och 

efterarbete. Hon anser också att ett viktigt arbetssätt är grupparbete. Hon beskriver att det är 

viktigt att eleverna i gruppdiskussionerna får tid att utveckla sina tankar kring det de 

diskuterar och att man låter alla grupper få god tid på sig. Läraren anser att de fria, spontana 

samtalen är viktiga och att eleverna i grupparbetena ska få möjlighet att prata om teman de 

engageras av, eftersom det främjar den muntliga interaktionen. Hon menar att arbeta i mindre 

grupper är positivt då fler elever får möjlighet att tala i klassrummet, också de som är blyga. 

 

…då tänker jag att grunden för all språkutveckling och språkinlärning är att känna 

sig trygg och att man känner sig säker och att man känner tillit till sin lärare och 
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sina studiekamrater, annars är det svårt att överhuvudtaget nå fram. Grunden för 

allt arbete är ju att jobba med gruppen så att alla känner sig trygga i klassrummet. 

(Anna) 

 

Läraren tycker generellt att eleverna är ”jätte positiva” till att arbeta med skönlitteratur. Hon 

beskriver hur eleverna blir mer engagerade och mer aktiva i sin egen inlärning. En vinst hon 

ser med just skönlitteraturläsningen är att hon kan individualisera mer i undervisningen, 

eleverna kan läsa mer eller mindre utifrån sina egna förutsättningar och också samtala i 

mindre grupper utifrån den nivå de befinner sig på.  

 

Hon betonar ändå att det alltid finns de som inte gillar att läsa. Hon försöker arbeta med dessa 

elever genom att medvetandegöra att läsningen handlar om språklig utveckling, att det är mer 

än själva boken som är viktigt. Hon vill vara tydlig mot eleverna varför de läser och vad de 

tränar. Om de elever som är negativa säger läraren:  

 

Det finns alltid elever som inte har tyckt om det dom läst, men det är ju inte att 

vara negativ. Det är ju att utvärdera arbetet. Vad har varit bra? Vad har varit 

dåligt? Men det har aldrig varit någon som sagt - Jag vägrar att läsa (Anna).  

 

Läraren säger att hon upplever att osäkerhet och otrygghet är hämmande för många elever. 

Många elever som är blyga har det mycket svårare med både muntlig interaktion och 

produktion, än elever som är orädda och vågar göra bort sig och vågar använda språket. 

Läraren anser att hon genom att sätta in arbetet i klassrummet i ett sammanhang kan skapa 

trygghet. Därför arbetar hon gärna tematiskt, där klassens arbete utgår från ett tema. Läraren 

beskriver hur hon själv eller tillsammans med eleverna, när de läser en skönlitterär bok, kan 

välja ut olika teman från boken som till exempel utanförskap, kärlek eller längtan och låta 

eleverna diskutera och arbeta vidare utifrån dessa teman. Detta menar hon kan skapa en 

trygghet i klassrummet där ”eleverna tillsammans under några veckor kan gå in i samma bok 

och diskutera tillsammans utan att det finns några rätt eller fel.”. I arbetet med högläsning 

berättar läraren att hon ibland brukar låta eleverna lyssna på henne när hon läser eller att 

eleverna får lyssna på en CD-skiva och härma det de hör.  
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När det gäller elevernas muntliga interaktion i arbetet med skönlitteratur berättar läraren att de 

bland annat arbetar med läsloggar, här menar hon att elevernas delaktighet är viktig och hon 

brukar låta eleverna vara med i utformningen av läsloggarna. De arbetar också med citat från 

böcker som eleverna får läsa, begrunda, diskutera och reflektera över. Hon poängterar att hon 

alltid försöker göra frågorna till böckerna hon arbetar med så öppna som möjligt. Hon 

beskriver också hur hon brukar avsluta sina läsprojekt med ett litteraturseminarium på 

biblioteket, där eleverna får diskutera boken de läst. Läraren beskriver sin upplevelse av att ha 

litteraturseminarium med eleverna som: 

…jag tycker att engagemanget och att man arbetar med någonting som berör 

eleverna gör att alla har en åsikt, man vill inte sitta inne på sin åsikt. Man är så 

ivrig på att berätta, så att man måste använda språket (Anna). 

 

Att eleverna vill uttrycka sin åsikt om det de läst, anser hon brukar skapa ”mycket 

diskussioner och främja elevernas muntliga interaktion”. Att eleverna får komma ut från 

skolan och arbeta i en annan miljö menar hon också, främjar deras engagemang.   

 

6.2 Lärarens bedömning av vad eleverna har lärt sig muntligt utifrån 

Fröken Julie 

I enkätsvaren beskriver läraren hur de arbetat med dramat Fröken Julie av August Strindberg 

under tre veckor i klassen. Läraren beskriver att eleverna i början av momentet fick läsa en 

biografi om August Strindberg och att de sen fick välja om de ville läsa Hemsöborna, Fröken 

Julie eller Röda rummet och eleverna valde Fröken Julie. Delaktighet menar läraren är viktigt. 

Att eleverna själva fick välja vilken av böckerna de ville läsa, menar hon resulterade i att 

eleverna dels lärde sig att diskutera och komma fram till ett gemensamt beslut, men också att 

de blev mer intresserade och engagerade under hela arbetet med boken och därmed också 

utvecklades mer muntligt. Läraren beskriver att eleverna utifrån boken fick möjlighet att 

utvecklas muntligt, men också att de utvecklade sin förmåga att läsa, skriva, och lyssna. 

Läraren skriver: 

 

Jag har försökt att ha en helhetssyn i planeringen av arbetet med boken, och jag 

har försökt att konstruera uppgifterna till boken så att eleverna ska ha möjlighet att 
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utveckla alla muntliga delar. Eleverna har i de muntliga uppgifterna fått möjlighet 

både att tala och samtala, både producera och interagera muntligt (Anna). 

 

Läraren menar att inledningsskedet av arbetet med Fröken Julie gav eleverna möjlighet att 

utveckla sin muntliga produktion, vilket hon också uppfattar att de gjorde. Bland annat kunde 

läraren se detta genom att eleverna arbetade med att återberätta det de visste om August 

Strindberg samt att eleverna gjorde en tankekarta utifrån detta, som de också fick presentera 

för sina klasskamrater och för läraren. Eleverna gjorde också en egen punktlista om August 

Strindberg, vilken de i par återberättade muntligt och läraren menar även här att eleverna 

utvecklade sin muntliga produktion.   

 

I förarbetet läste också eleverna baksidestexten på Fröken Julie och tittade på bilderna i 

boken. Läraren menar att eleverna visade henne att de uppfattat vad boken handlade om 

genom att de berättade vad de trodde skulle hända senare i boken. Eleverna fick beskriva de 

tre huvudpersonernas utseenden, vilka de trodde att de var och vilken roll de skulle spela i 

dramat. Läraren uppfattade att alla eleverna utifrån förarbetet visade att de förstått boken och 

att det gett tillfälle till muntlig utveckling för eleverna. Vidare beskriver läraren hur eleverna 

lyssnade på en inspelning från första scenen från dramat, läste dialogen och texten högt 

tillsammans i klassen, vilket hon också anser utvecklade elevernas muntliga produktion. Hon 

menar att eleverna genom högläsningen blev bättre på sitt uttal. Läraren menar att inledningen 

till läsningen var en viktig del i att eleverna fick en bra förförståelse och att eleverna genom 

detta kunde ta in och förstå det de arbetade med. I början av läsningen upplevde läraren att 

några av eleverna tyckte att texten var för ”gammaldags”. Några av eleverna ifrågasatte varför 

de skulle lära sig ord i texten som till exempel ”lyda, befalla och niga”. Detta menar hon 

släppte ganska snabbt, när eleverna kom in i texten och började jobba med de öppna frågorna. 

Hon skriver också att det var flera elever som blev mycket engagerade, tog upp texten i andra 

sammanhang, till exempel på datalektionen och berättade om tankar kring texten. Detta tror 

hon kan ha lett till att också andra elever blev mer intresserade, vilket i sin tur resulterade i att 

de därför deltog aktivt i diskussionerna och utvecklades mer muntligt. 

 

Läraren ger många olika exempel på hur eleverna utvecklat sin muntliga interaktion. Hon tar 

upp att de diskuterat citat av August Strindberg i grupper, vilket hon ansåg att eleverna ”klarat 

bra”. Läraren tar också upp att hon arbetade medvetet med att eleverna skulle utvecklas 

muntligt genom grupparbete. Eleverna arbetade i små grupper med frågor till Fröken Julie. 
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Frågorna fick de besvara både muntligt och skriftligt. Frågorna var indelade i två delar. Den 

första delen var slutna frågor som läraren utformat för att testa om eleverna förstått texten. Ett 

exempel från de slutna frågorna var ”I vilket rum börjar pjäsen?”. Den andra delen bestod av 

öppna frågor till texten. Ett exempel från de öppna frågorna var ”Vad tror ni är det som 

stoppar Jean och Fröken Julie från att resa iväg och starta sitt hotell?”. Läraren uppfattar att 

elevernas muntliga interaktion utvecklades ”mycket bra” med hjälp av de öppna frågorna, hon 

skriver att eleverna här fick chansen att återkoppla till sina egna erfarenheter, till sina egna 

hemländer och till olika sociala strukturer i samhället. Läraren skriver vidare att: 

 

Eleverna utmanades i sin muntliga interaktion. De flesta klarade diskussionerna 

överraskande bra, trots sitt begränsade ordförråd. Det är flera av eleverna som 

verkligen kommit fram under arbetet och som jag kommer att kunna godkänna 

muntligt utifrån det de presterat under diskussionerna (Anna). 

 

Läraren beskriver också att de efter varje scen de läst tittade på en filmversion av dramat. 

Eleverna såg en scen och jämförde scenen i filmen och scenen i boken, vilket hon ansåg 

främjade elevernas muntliga interaktion och väckte mycket engagemang bland eleverna.  

 

Eleverna arbetade också utifrån en läslogg. I läsloggen beskriver läraren att eleverna 

utvecklade både sin muntliga- och skriftliga förmåga, genom uppgifter som var kopplade både 

till muntlig- och skriftlig utveckling. Hon tar upp exempel på detta där eleverna i läsloggen 

fick skriva ett brev från Jean till fröken Julie, de fick också skriva en argumenterande text, 

vilka eleverna läste upp för varandra och sedan diskuterade tillsammans i små grupper. 

Läraren menar här att eleverna i arbetet med läsloggen och de varierande uppgifterna där, blev 

bättre på att använda olika perspektiv och stilnivå i sin muntliga kommunikation.  

 

Klassen arbetade också med att själva dramatisera. Läraren beskriver att när eleverna läst klart 

hela texten fick de i par fundera över en möjlig sjätte scen i dramat. Hon skriver: 

 

Eleverna blev lite nedslagna över slutet på pjäsen, så det blev som en vändning 

när de fick möjlighet att själva skriva om slutet. Arbetet resulterade i att eleverna i 

par diskuterade och skrev egna dialoger som de sedan fick spela upp inför klassen. 

Samspelet mellan muntlig interaktion och produktion fungerade väldigt fint, 

eftersom eleverna på ett naturligt sätt fick träna båda genom dialogen (Anna).  
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Hon beskriver också att just denna övning ”stack ut lite extra” under arbetets gång, då 

eleverna här gick in i arbetet och själva fick vara delaktiga och lära sig att producera eget 

material. Genom dramat beskriver hon också hur eleverna utvecklat sin muntliga förmåga. 

 

Huruvida eleverna utvecklat sina muntliga förmågor och om någon av eleverna nått målen att 

de ska kunna berätta vad de tycker, tänker och känner, svarade läraren ”ja” i enkäten. Hon ger 

exempel från arbetet med främst de öppna frågorna, där hon menar att eleverna tränade på att 

uttrycka både vad de tycker, tänker och känner. Eleverna har berättat och diskuterat kring sina 

tankar om boken och de har också beskrivit inte sina egna, men karaktärernas känslor utifrån 

läsloggarna, utifrån citat de valt från texten, men också utifrån de öppna frågorna till boken. 

Läraren skriver att ”Teman som kärlek, svartsjuka, familjeproblem och ekonomi kom upp i 

samtalen.” 

 

På frågorna om eleverna har blivit bättre på muntlig interaktion och produktion svarar läraren 

”ja” på båda frågorna i enkäten och hon menar att hon genom övningarna till boken, vilka 

beskrivits ovan, anser att samtliga elever har utvecklats muntligt. Hon menar vidare att hon 

under arbetet med boken har noterat elever som nått upp till kunskapskraven. Men hon skriver 

samtidigt att det är svårt att utvärdera om eleverna nått upp till kunskapskraven genom just 

detta tema, eftersom arbetet bara pågick under tre veckor.  

 

6.3 Elevernas uppfattning av arbetet med Fröken Julie samt vad de lärt sig 

muntligt utifrån boken 

Eleverna berättade i enkäten att de arbetat med boken Fröken Julie på flera olika sätt. 

Eleverna tar upp att de läst och lyssnat på boken, sett filmen Fröken Julie och varit på 

biblioteket och diskuterat Fröken Julie och August Strindberg. De beskriver vidare att de 

berättat vad de tycker om boken, att de har förklarat vad ord betyder, berättat vad boken 

handlar om, frågat varandra om saker i boken, arbetat med diskussionsfrågor och 

instuderingsfrågor. De beskriver också att de talat tillsammans om vem karaktärerna Julie, 

Kristin och Jean är, arbetat med citat, jobbat med en läslogg och skrivit en sista scen till 

dramat. Elev nummer ett skriver: 
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Vi hade en bra tid, vi läste August biografi och sen vi tittade på Fröken Julie film 

och sen läste den. Eftersom vi diskuterade om och berättade: Vad anser jag? Vi 

hade många frågor att diskutera (Elev ett).  

 

Elev nummer fem skriver:  

 

Fröken Julie var viktigt för att diskutera mycket om gamal historia, och vi hade 

öppet ämne att diskutera (Elev fem). 

 

Elev nummer tre beskriver hur de under arbetet utbytte idéer och åsikter. Han skriver vidare 

att ett tema blir intressant, när man gillar det man gör.  Elev nummer två skriver ”Vi alla 

pratade på olika sätt och vi lärde oss av varandra”. Alla eleverna tar i enkäten upp att de 

arbetat ofta i grupp. Majoriteten är positiva, några få är neutrala, och en är negativ till 

grupparbete. Den elev som var negativ förklarade inte varför. Elev nummer tre skriver så här” 

Vi har många grupp-arbeta. Det hjälper oss att var inte blyg att prata med varandra”. Elev 

nummer fyra tar upp lärarens arbetssätt och menar att det var bra att använda olika medel för 

att förstå boken.  

 

Fem av eleverna anser att de hade för lite tid för att lära sig alla nya ord och tar också upp att 

det var frustrerande att inte hitta de rätta orden i diskussionerna. Två av eleverna tyckte att 

boken var för gammal och att den därför var svår att förstå. En av dessa två elever skriver 

dock: 

 

När vi har borjat med texten i groupen jag tänker att det var svårt och gamal. Att 

slute jag ska säga att texten var inte så mycket dåligt (Elev tre). 

 

Två elever tyckte att det var extra bra att arbeta med citaten av August Strindberg. Flera av 

eleverna tar upp den sista scenen till dramat som de fick skriva i par. Elev nummer fem 

beskriver hur alla klasskamrater hade olika svar på vad som egentligen hände i den sista 

scenen. Elev nummer fem ansåg därför att dialogen blev intressant och att dramatikövningen 

var ”bra”.  

 

När det gällde elevernas syn på om deras muntliga produktion utvecklats svarade tretton av 

eleverna ”ja”, två ”nej” och det var en elev som inte svarade. Elev nummer sex beskriver: 
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Nu kan jag prata några nya ord från boken och jag vet att berätta vem är August 

Strindberg och vad handlar hans bok Fröken Julie om (Elev sex). 

 

Elev nummer sju tar under muntlig produktion upp att hon kan använda sin fantasi och berätta 

om varför en person i boken gör någonting. Elev nummer åtta beskriver att han känner sig 

trygg i klassrummet och han skriver att ”Ja, Nu vågar jag att stå framför klassen och prata 

med hög röst.” Elev nummer tolv använder formuleringen ”Jag vågar pratat mer nu”. Elev 

nummer fem skriver ”Vi kunde lägga eller producera själve idé”. 

Tolv av eleverna ansåg att deras muntliga interaktion utvecklats.  Tre elever svarade ”nej” och 

en svarade inte alls. Elev nummer nio skriver om muntlig interaktion ”Jag kan prata om boken 

med någon lärarenn”.  Elev nummer sju skriver att hon kan prata med sina klasskompisar om 

vad hon tycker. Elev nummer åtta beskriver hur hon fick uttrycka sina meningar om boken 

och att de kunde prata om kärlek och relationer. Elev nummer åtta skriver också ”Ja jag har 

fått bättre självförtroende och kan uttrycka mig själv.”. 

 

Åtta av eleverna ansåg att de utifrån boken fått träna på att berätta vad de tycker, tänker och 

känner. Fem elever svarade ”nej” och tre elever svarade inte på frågan. Elev nummer fjorton 

beskriver att hon har tränat på att berätta muntligt vad hon tycker och beskrivit karaktärernas 

tankar och känslor i boken. Elev nummer sex skriver ”Eftersom de hade intressant berättelse 

jag fick verkligen att studera boken.”. 

 

Fjorton av eleverna tyckte att det var bra att träna på att prata utifrån en bok. Två elever 

svarade ej. Elev nummer sex skriver ”Och det var intresand för mig att läsa Fröken Julie och 

ska jag läsa den en gång till när jag blir bättre att förstå.”.  Elev nummer tre skriver: 

 

Darför att vi alla har problem att läsa på svenska, för oss att läsa det är bra men att 

läsa högt det är bäst. Ofta pratade vi mer än bara historien eller personerna, utan 

om samhällets problem, relationer mellan män och kvinnor, mellan fattiga och 

rika (Elev nummer tre). 

 

Två elever tar upp boken ur ett historiskt perspektiv och anser att det var intressant att de fått 

diskutera om hur det var i Sverige för hundra år sedan och samtala om traditioner som till 

exempel midsommar. Elev nummer tretton tar också upp hur det hjälpt henne att förstå det 
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svenska samhället bättre. Flera av eleverna tar upp att det finns många ämnen man kan prata 

om i en bok och därför kan man lära sig mycket svenska genom läsningen. Elev nummer fem 

beskriver att hon anser att en bok har en idé, en mening och ett tema. Hon menar vidare att det 

är intressant att diskutera ett tema som kan påverka en själv och att man också kan diskutera 

om man har en annan världsbild än författaren och om man instämmer eller inte instämmer 

med det författaren skrivit i boken.   

 

Elev nummer tolv tar upp att när man läser en bok har alla i klassen olika reflektioner och 

olika förförståelse i arbetet med boken. Han skriver vidare att när man diskuterar är det viktigt 

att man verkligen förstår boken, innan man kan diskutera.  

 

Två elever beskriver nästan på precis samma sätt att det var bra att träna på att prata med hjälp 

av boken, eftersom alla i klassen hade läst samma historia och visste vad som hände i boken 

och att alla därför pratade om samma saker. De menade att detta hjälpte alla att prata mer. 

Elev nummer sexton skriver ”Även om alla hade läst samma boken, hade eleverna flera 

åsikter om den.”. 

 

När det gällde det avslutande litteraturseminariet var alla elever som deltagit positiva. Elev 

nummer ett skriver: 

 

Igår när vi hade gått till biblioteket det kändes så bra när jag var där för att det var 

så lugnt där och jag var avslappnad (elev nummer sex). 

 

Elev nummer fem skriver ”Det var trevligt att träffas många elever och lyssnade på deras 

åsikter.”. 

 

6.4 Observationer från litteraturseminarium 

I mina egna observationer från elevernas litteraturseminarium kunde jag iaktta hur elevernas 

interaktion och samspel i gruppen fungerade. Litteraturseminariet var förlagt till 

Stadsbibliotekets ”Sagorum”. I rummet fanns små bord med stolar runt. Läraren hade 

förberett ett bokbord med August Strindberg böcker och skärmar där elevernas läsloggar var 

uppsatta. Det fanns en PowerPoint med bilder och information om Strindberg. PowerPoint-

presentationen stod på under hela seminariet. Läraren delade in eleverna i mindre grupper, 
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vilket jag beskrivit närmare under rubriken metod. Eleverna började direkt vända på lapparna 

i korgarna som stod på bordet och ville titta på frågorna. Läraren sa till flera grupper att de 

måste vänta på instruktioner innan de började. Eleverna pratade och skrattade med varandra 

vid de flesta borden. Läraren berättade för grupperna att de skulle turas om inom grupperna 

att dra lappar och tillsammans diskutera det som stod på lappen. Under hela seminariet satt 

jag och läraren i de olika grupperna och lyssnade. Jag var mest tyst och lyssnade, men ibland 

ville eleverna också fråga mig eller be mig om hjälp, när de till exempel inte förstod ett ord 

eller en mening. Läraren var aktiv i elevernas samtal. Hon ställde följdfrågor och förklarade 

ord för eleverna.  

 

Eleverna försökte på olika sätt hjälpa varandra under samtalen. Flera elever försökte ordna 

turtagning i samtalen, genom att fördela vem som skulle dra diskussionslappen från korgen. 

Det var många olika typer av frågor till exempel; ”Beskriv Fröken Julie och Kristin!”, ”Vad 

tror du att Kristin tycker om att fröken Julie dansar med Jean?”, ”Drömmarna Fröken Julie 

och Jean har berättar mer för oss om dem. Ge exempel på vad!”. I alla grupper jag lyssnade på 

förekom också att eleverna förklarade svåra ord som t.ex. hemligheter, pudervippa och stövlar 

för varandra under samtalen. Förklaringarna var ibland på engelska och ibland på svenska. 

Det gick också att iaktta hur vissa elever talade mer i grupperna. Det var de som ledde och 

fördelade ordet, det var de som drog flest lappar ur korgen på bordet och det var de som 

styrde samtalet, genom att till exempel ta ordet och avbryta sina klasskamrater. Det gick 

också att notera att det fanns de elever som var tystare. Dessa elever tittade mer i sina papper 

som de hade med sig, hade inte så mycket ögonkontakt med sina klasskamrater och 

producerade också mindre muntligt. De elever som var starkare muntligt försökte också hjälpa 

de svagare in i samtalet genom att inleda samtal med dem och fråga vad de tyckte. Jag kunde 

också observera att läraren bjöd in de tystare eleverna till samtalet genom frågor. Eleverna 

stod också vid ett sidobord och bläddrade i andra Strindberg böcker som till exempel 

Hemsöborna och Röda rummet. Eleverna samtalade om böckerna och vilka de skulle vilja 

läsa.  

 

I pausen samlades eleverna kring skärmarna med elevernas läsloggar. Eleverna samtalade 

bland annat om breven som de skrivit i arbetet med läsloggarna. Eleverna frågade varandra 

om vem som skrivit vilket brev. En grupp med tre elever som stod vid skärmarna diskuterade 

en text som tog upp temat jämställdhet och eleverna drog i diskussionen paralleller till sina 

egna hemländer och hur relationer mellan man och kvinna ser ut där. En annan grupp som 
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stod vid skärmarna diskuterade svartsjuka, vilket är ett tema i Fröken Julie och sina åsikter 

om det, både utifrån boken men också utifrån egna erfarenheter.    

 

7. Analys 

I min analys har jag utgått från det Trost (2004) beskriver som en ”ord för ord” analys där jag 

utifrån de återkommande begreppen: Grupparbete, problemlösning, förförståelse, erfarenhet, 

interaktion, trygghet och delaktighet har analyserat de mönster jag hittat i intervjun, 

enkätsvaren och observationen.  

 

I resultatet som presenterats ovan visar det sig att läraren har ett väl strukturerat arbete kring 

skönlitteratur och att hon ser läsning av skönlitteratur som ett bland många olika sätt att nå 

upp till de muntliga kunskapsmålen. Läraren arbetar utifrån många olika arbetssätt för att 

främja elevernas muntliga utveckling. Ett arbetssätt som läraren använde var grupparbeten, 

där eleverna tillsammans löste uppgifter och diskuterade frågor för att arbeta mot 

kunskapsmålen. Detta såg läraren som ett bra sätt för att få eleverna att samtala och diskutera 

mer. Flera av eleverna tar också upp grupparbeten i sina enkätsvar. Dessa elever menade att 

grupparbetena med gemensamma diskussioner under läsningen av Fröken Julie, var ett bra 

sätt för dem att bli bättre på att tala. Cummins (2001), Dysthe (2000), Langer (2005), 

Bråbäck&Sjöqvist (2001) och Brodow&Rininslands (2009) förespråkar grupparbete och ser 

det som en bidragande faktor till att eleverna utvecklas muntligt. Både Cummins (2001), 

Vygotsky (2012) och Thomas och Collier (1997) anser utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

att ett stödjande arbetssätt främjar elevernas språkliga utveckling. Genom att eleverna arbetar 

tillsammans i klassrummet kan de nå upp till resultat de inte på egen hand skulle ha klarat av, 

grupparbetet kan därför utifrån detta ses som ett bra arbetssätt för att utveckla elevernas 

muntliga förmågor. Läraren beskriver att hon arbetar aktivt med att lägga de texter eleverna 

arbetar med på en högre nivå än den nivå eleverna befinner sig på. På det sättet menar hon att 

hon utmanar eleverna till att utveckla språket, vilket kan jämföras med Vygotsky (2012) och 

Cummins (2001) teorier. Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av samarbete och 

delade processer som till exempel problemlösning och diskussioner som ett medel för lärande. 

Läraren använder också många olika arbetssätt där eleverna i grupparbetet får träna på 

problemlösning och att diskutera, bland annat i arbetet med läslogg och drama. Flera av 

eleverna är också positiva till dessa arbetssätt och tar upp det i enkätsvaren.  
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Förförståelse är något som både läraren och eleverna anser som viktigt. Läraren menar att det 

är förförståelsen som lägger grunden för hela arbetet med skönlitteratur. Exempelvis arbetade 

läraren med att de läste baksidestexten på Fröken Julie och tittade på bilderna i boken, vilket 

både läraren och eleverna lyfter fram som positivt, då detta lett till att eleverna bättre kunnat 

diskutera innehållet i boken. Eleverna fick också möjlighet att i diskussionerna koppla till 

egna erfarenheter, vilket läraren anser resulterat i att eleverna fått träna på att uttrycka sina 

tankar och åsikter. Både Langer (2005), Rosenblatt (2006) anser att elevernas egna 

erfarenheter är viktiga. Rosenblatt (2006) beskriver att det finns erfarenheter som alla 

människor delar och som därför berör och kan användas som samtalsämnen i klassrummet. 

Både läraren och eleverna tar också upp att mänskliga teman som kärlek och svartsjuka har 

resulterat i diskussioner i klassrummet. Cummins (2001) och Thomas och Collier (1997)  

betonar också vikten av att elevernas tidigare kunskaper är basen för hur den nya 

informationen tolkas. Säljö (2003) menar utifrån ett sociokulturellt perspektiv att allt vi gör 

bygger på mönster som vi fått genom vår interaktion och tidigare erfarenheter med andra. Det 

framkom också i enkätsvaren och från min observation att egna erfarenheter och att eleverna 

kommer från olika sociala kontexter med olika värderingar är något som tycks skapa 

diskussioner och samtal. Även Dyste (2000) tar utifrån sina studier upp att en lyckad variabel 

för inlärning är att eleverna kan se en tydlig koppling mellan det de lär sig och elevernas egna 

liv och erfarenheter.  

 

Interaktionen anser läraren främjas bäst genom fria, spontana samtal där eleverna aktivt får 

delta i arbetet. Läraren använde också öppna frågor som ett arbetssätt, vilket hon menar 

resulterat i att eleverna interaktion förbättrats. Enligt Gibbons (2006) ses detta som en bra 

metod för att främja elevernas muntliga utveckling samt deras förmåga att tolka den text de 

arbetar med. Även Wedin (2011) har studerat frågan kring hur interaktionen i klassrummet 

sker och anser utifrån sin forskning att språkutvecklingen främjas av att läraren är medveten 

om hur interaktionen sker och hur ordet fördelas i klassrummet. Vygotsky (2012) menar 

utifrån den sociokulturella teorin att kunskaper utvecklas genom mänsklig interaktion och 

samarbete. Vygotsky (2012) anser vidare att det inte bara är i interaktionen mellan elev-lärare 

utan också mellan elev-elev som ny kunskap utvecklas. Cummins (2001) och Thomas och 

Collier (1997) menar också att interaktionen i klassrummet är viktigt, eftersom det tar tillvara 

elevernas språkliga och kulturella identitet. Eleverna tar upp detta i enkäterna och flera elever 

menar att de lärde sig mycket av varandra under arbetet med boken och att de ansåg att det 

var intressant att alla elever hade olika tankar och åsikter om boken som de också ville 
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förmedla till varandra. Langer (2005) visar också utifrån sina forskningsresultat att när elever 

tillsammans får skapa något gynnar detta deras muntliga utveckling. Detta bekräftas också i 

elevernas enkätsvar, där många var mycket positiva till arbetet med att skriva ett eget kapitel 

till dramat, vilket eleverna sedan fick spela upp. Även Molloy (2000) menar att det är viktigt 

att organisera elevernas arbete kring deras egen produktion av texter, samt samtal kring dessa. 

I resultatet kan utläsas att läraren ansåg att arbetet med boken utvecklade både elevernas 

muntliga produktion och interaktion. Det kunde också utläsas från enkätsvaren att eleverna 

såg arbetet med boken som en viktig del i att de utvecklats muntligt. I resultaten har det också 

framkommit att eleverna till största delen ansåg att arbetet med skönlitteratur var givande och 

att eleverna genom detta fick mer utrymme att tala och arbeta kring innehållet på olika sätt. 

Elevernas och lärarens uppfattning om det eleverna lärt sig utifrån interaktionen i 

klassrummet och på biblioteket tycks till största delen stämma överrens.  

 

Thomas och Collier (1997) lyfter trygghet som en viktig faktor för elevernas språkliga 

utveckling och menar att en sociokulturellt stödjande arbetsmiljö är grunden för en god 

språkutveckling. Även läraren ser trygghet som avgörande för elevernas muntliga utveckling. 

Hon menar att eleverna måste känna tillit både till sin lärare och till sina klasskamrater för att 

kunna utvecklas muntligt. Detta menar hon att man kan uppnå genom att eleverna känner att 

det de studerar sätts in i ett sammanhang. Här beskriver läraren att hon använder tematisk 

undervisning som ett arbetssätt för att skapa sammanhang i undervisningen. Detta gör hon till 

exempel genom att klassen under en längre tid arbetar tillsammans med en skönlitterär bok. 

Bråbäck och Sjöqvist (2001) menar också i sina studier att en lärare genom att välja rätt texter 

kan få eleverna att vilja och våga delta i diskussioner. I resultaten kan man också finna att 

flera av eleverna tar upp temat trygghet i olika sammanhang. Flera elever beskriver att de 

vågat prata och blivit mer självsäkra under arbetet med skönlitteratur. Stadsbiblioteket där 

litteraturseminariet hölls lyfts fram som en lugn och avslappnad plats av eleverna. De menar 

att de där kunde samtala på ett bra sätt med varandra. Jag kunde också se detta under min 

observation. Detta kan tolkas som att både eleverna och läraren är överrens om att trygghet, 

säkerhet och tillit är viktiga faktorer för den muntliga utvecklingen.  

 

Läraren menade att delaktighet i valet av litteratur och delaktighet i att göra egna frågor till 

texten och läsloggen, skapade en vilja hos eleverna att samtala och att de delat med sig av sina 

åsikter, tankar och känslor i diskussionerna i klassrummet. Rosenblatt (2006) beskriver också 

hur litteraturläsningen är ett utbyte mellan text och läsare, där den process som läsningen 
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innebär skapar en mening för läsaren. Eleverna fick inte själva välja fritt vilken bok de ville 

läsa, men läraren gjorde ett urval av tre böcker, där eleverna fick välja vilken av dessa böcker 

de gemensamt i klassen skulle läsa. Eleverna tycks också utifrån enkätsvaren generellt ha 

varit nöjda med valet av bok och ansåg att de haft intressanta samtal utifrån boken. Alla elever 

utom två ansåg att boken var intressant. De två som inte tyckte om boken ansåg att den hade 

för gammalt språk. Både Dysthes (2000), Langers (2005) och Bråbäck och Sjöqvists (2001) 

studier visar också att elevernas delaktighet i det de arbetar med tycks skapa ett äkta 

engagemang och intresse hos eleverna. De ger exempel på att när eleverna själva är delaktiga 

och skriver frågor till den text de arbetar med, blir de mer intresserade av arbetet.  

 

8. Diskussion 

Jag kommer under detta avsnitt diskutera det jag har kommit fram till i min undersökning. En 

av mina frågeställningar i undersökningen var att se vilka arbetssätt en lärare använde i sitt 

arbete med en skönlitterär text för att utveckla elevernas muntliga förmåga. Jag ville också 

studera lärarens uppfattning om vad eleverna lärt sig och elevernas egen uppfattning om vad 

de lärt sig muntligt under arbetet med den skönlitterära texten. Jag anser att undersökningen 

har besvarat mitt syfte och mina frågeställningar.   

  

I studien har jag kunnat se att läraren är engagerad i sitt arbete med skönlitteratur och på ett 

medvetet sätt arbetar utifrån många olika arbetssätt. De flesta av lärarens arbetssätt kan 

kopplas till och stämmer överrens med den tidigare forskning jag hittat om ämnet. Skolverket 

(2012) inte bara framhåller utan ser det som ett krav att dagens skola ska vara 

individanpassad. Varje elev ska mötas utifrån sin egen nivå, vilket till en viss del 

överensstämmer med Vygotskys (2012) teorier om den proximala utvecklingszonen. Att 

arbeta med vuxna elever som studerar svenska som andraspråk, innebär att möta elever med 

olika studiebakgrund, studiekapacitet och kunskapsnivåer. Detta innebär att eleverna har 

mycket olika förutsättningar att lära sig det nya språket. Att använda skönlitteratur tycks 

utifrån min studie vara ett mycket lämpligt arbetssätt för att kunna möta varje elev där den 

befinner sig. Läraren arbetar precis som Langer (2005) beskriver i sin studie, utifrån en 

individanpassad skola där eleven får arbeta utifrån sin egen språknivå, sina egna tankesätt och 

erfarenheter. Läraren använder arbetssätt som läsloggar och drama för att ta fram elevernas 

egen potential och kunskap och dessa övningar kan eleverna trots olika kunskapsnivå arbeta 

med utifrån sin egen nivå. I undersökningen framkom också att läraren arbetar med stöttning i 
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klassrummet för att få eleverna att utvecklas muntligt, vilket också Vygotsky (2012), 

Cummins (2001) och Thomas och Collier (1997) ser som viktigt för inlärningen. Det är 

intressant att reflektera över i vilken utsträckning läraren ska styra lärandet. Jag menar att 

läraren här har en betydande roll och att det är av stor vikt att interaktion inte bara sker mellan 

elever i klassrummet, utan också mellan lärare och elev, eftersom läraren har en betydande 

roll för inlärningen. Det tycks vara viktigt för elever att kunna relatera till egna erfarenheter i 

undervisningen. Undersökningen har visat att de elever som kan använda sina egna 

erfarenheter i skolarbetet också är mer motiverade och engagerade att delta i diskussioner. 

Detta lyfter även Molloy (2000), Rosenblatt (2006) och Langer (2005) fram. Läraren valde att 

utgå från August Strindbergs texter, vilket kan ge eleverna kunskaper om svensk litteratur och 

svensk kulturhistoria, men hur och om lärare också använder sig av författare från andra 

kulturer för att bättre koppla till elevernas egna erfarenheter och deras kulturella identitet är 

en intressant fråga. Två elever var inte nöjda med boken, eftersom de ansåg att den hade ett 

gammalt språk. Vilka texter en lärare ska välja är naturligtvis svårt och att tillfredsställa alla 

elever är kanske omöjligt. Det är en svår avvägning för alla lärare att besluta hur delaktiga 

eleverna ska vara i det material man arbetar med i klassrummet. De två missnöjda eleverna i 

klassen kunde ha fått läsa en annan bok och arbeta utifrån den, eller så kunde alla eleverna ha 

fått välja vilken av Strindberg böckerna de ville läsa och inte utgått från ett majoritetsbeslut, 

som i detta fall avgjorde valet. Läraren utgår i sitt arbete från ett integrerat arbetssätt där hon i 

elevernas läsloggar integrerar delarna läsa, skriva och tala. Att eleverna fick producera ett eget 

material tycks ha engagerat dem och fått dem att tala mera. Dyste (2000) och Brodow och 

Rininsland (2009) beskriver också detta i sina studier och menar att en integrerad helhetssyn 

är ett bra arbetssätt i skolan. Genom att eleverna först får skriva och därefter diskutera, ges 

alla i klassrummet tid till fler reflektioner och möjliggör att alla får komma till tals i 

klassrummet. Inom dagens skola, vilket också tas upp i Skolverkets Kursplan (2012) för sfi, 

har digitalisering lyfts som ett viktigt arbetssätt i undervisningen. Läraren har tagit fasta på 

detta genom att integrera filmstudium tillsammans med textläsning. Detta var också mycket 

uppskattat av eleverna, vilket kan tyda på att detta arbetssätt är ett både fungerande och 

uppskattat arbetssätt.  

 

Jag anser att det var intressant att observera elevernas interaktion vid klassens 

litteraturseminarium. Enkätsvaren från både läraren och eleverna visade att de var mycket 

positiva till detta arbetssätt. Eleverna skrev att de fått tala mycket och diskutera frågor om till 

exempel jämställdhet och kärlek. Jag kunde här själv observera att det hände något i mötet 
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mellan eleverna och texten och hur texten blev en katalysator för de samtal som tog form 

under seminariet, inte bara under gruppdiskussionerna utan också under pausen. Flera av 

eleverna tog i enkätsvaren upp att miljön på biblioteket var trevlig att arbeta i och att de var 

glada att ha fått besöka biblioteket. Min erfarenhet i arbetet med vuxna svenska som 

andraspråkselever är att en del elever har svårt att ta sig ut och se andra delar av samhället än 

skolan. Det var därför intressant att se att arbetet med skönlitteratur kan kopplas till 

biblioteken som är en miljö utanför skolan där eleverna kan få läslust, inspiration, och mod att 

tala.  

 

Vygotsky (2012) menar att det är i samspel med andra vi utvecklas. Denna åsikt tycks också 

både läraren och eleverna i min undersökning dela, vilket har framkommit under analysen av 

mitt arbete. Att just den skönlitterära texten och de arbetssätt som läraren använder i arbetet 

med skönlitteratur tycks lämpade för muntlig utveckling, anser jag att man kan se tendenser 

till i resultatet. Denna undersökning visade att flera av eleverna under arbetet med Fröken 

Julie utvecklade sina muntliga förmågor, eftersom de vågade prata och ta plats i klassrummet. 

Majoriteten av eleverna menar att de fått träna på att uttrycka muntligt vad de tycker, tänker 

och känner. Skolverkets Kursplan (2012) för sfi tar upp att eleven ska tillägna sig olika 

texttyper, men för sfi undervisning tas inte specifikt begreppet skönlitteratur upp. PISA 

(2009) rapporten visar också att lusten att läsa tycks ha betydelse för resultat i många 

skolämnen. Inom sfi undervisningen har man därför både en möjlighet och ett ansvar att 

väcka läslust hos eleverna. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun, enkäterna och observationen som jag valde som metod i denna 

undersökning, anser jag har varit relevant för mitt syfte. Jag menar att jag fått tillräckliga svar 

både i intervjun och i enkäterna, vilka har lett till att jag har kunnat besvara mitt syfte och 

mina frågeställningar. Läraren är både under intervjun och i sina enkätsvar mycket positiv till 

att arbeta med skönlitteratur. Jag har under arbetets gång reflekterat över hur detta påverkat 

undersökningen. Lärarens mycket positiva inställning till det eleverna lärt sig stämmer till 

största delen överrens med elevernas uppfattning av vad de lärt sig. Ett alternativ hade varit 

att istället slumpvis välja ut ett antal lärare och se på hur dessa lärare arbetar med 

skönlitteratur i klassrummet, vilket kanske skulle ge ett annat resultat.  
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Jag har också reflekterat under undersökningens gång över min egen roll. Då jag själv hade 

förkunskaper om lärarens arbete med skönlitteratur och hennes inställning till det, kan detta 

ha styrt hur jag valde mina frågor och tolkningar av det hon sa. När jag inledde min studie 

hade jag själv en positiv inställning till att arbeta med skönlitteratur. Jag har själv tidigare 

arbetat med skönlitteratur i undervisningen och utifrån detta tyckt mig se tendenser till en viss 

utveckling i elevernas språkutveckling. Jag gick därför in med antagandet att skönlitteratur 

kan vara en del i att utveckla elevernas muntliga förmåga. Det var intressant att observera 

under klassens litteraturseminarium, men det hade också varit intressant för undersökningen 

om jag hade gjort observationer i klassrummet. Merriam (1996) tar också upp observationens 

nackdelar som att observatörens perception är subjektiv och därför otillförlitlig. Men hon 

menar samtidigt att observation kan vara en bra metod genom väl genomförda 

fältanteckningar, att man kan skilja ut de viktiga detaljerna från de oviktiga, samt att man 

validerar observationerna.   

 

9. Slutsatser 

Man kan i undersökningen se att läraren som deltagit arbetar utifrån liknande arbetssätt som 

Langer (2005), Dysthe (2000), Molloy (2000), Gibbons (2006) samt Bråbäck och Sjöqvist 

(2001) beskriver. Exempel från dessa forskares studier är arbetssätt som delaktighet genom att 

till exempel integrera elevernas egna frågor i arbetet, utgå från elevernas tidigare erfarenheter, 

grupparbete, stöttning samt läsloggar. Skönlitteraturen och i det här fallet specifikt Fröken 

Julie visar upp varierande användningsområden och verkar lämpa sig för att arbeta med att 

träna elevernas muntliga utveckling. Man kan se tendenser i undersökningen till att eleverna 

kan nå upp till eller nå en bit på vägen till kunskapsmålen för både muntlig interaktion och 

produktion. Elevernas och lärarens uppfattning om vad eleverna lärt sig muntligt tycks till 

större delen stämma överens. Läraren var mycket positiv till arbetet med Fröken Julie och 

ansåg att alla eleverna utvecklats muntligt. Några elever ansåg att boken var gammal och 

därför inte bra att läsa, men majoriteten av eleverna var positiva till arbetet med Fröken Julie 

och majoriteten ansåg också att de utvecklats muntligt.  

 

10. Vidare forskning 

Jag anser att det vore intressant att arbeta vidare med ett genusperspektiv, när det gäller 

elevernas muntliga utveckling utifrån skönlitteratur.  Läraren i min intervju talade bland annat 

om vikten av trygghet i klassrummet för att eleverna ska våga tala, och jag tror att det finns 
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många olika variabler här som skulle kunna undersökas utifrån ett genusperspektiv. Hur ser 

turtagningen ut mellan män och kvinnor i samtalssituationer i klassrummet? I vilka situationer 

talar män mest och i vilka situationer talar kvinnor mest? Detta är några av de frågor som 

skulle vara intressanta att studera. 
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Intervjufrågor      Bilaga 1 

 

Frågor om skönlitteratur 

1. Hur ser du på läsning och litteratur? Varför är det viktigt? 

2. Vilka arbetssätt använder du i arbetet med läsning? Varför? 

3. Vilken typ av litteratur föredrar du att jobba med för sfi-elever? Varför? 

4. Vilka arbetssätt använder du i arbetet med skönlitteraturen? Varför?  

5. Finns det något i arbetet med skönlitteratur som du upplevt vara problematiskt för 

eleverna? Har du stött på några hinder? I så fall vad? 

6. Tycker du generellt att eleverna är positiva till att arbeta med skönlitteratur? 

 

Frågor om muntlig utveckling 

1. Vad är viktigast att fokusera på i undervisningen för att eleverna ska få en 

positiv språkutveckling, tycker du? 

2. Hur ser du allmänt på den muntliga utvecklingen?  

3. Hur och när tränar eleverna den muntliga förmågan bäst tycker du?  

4. Vilka arbetssätt använder du för att utveckla elevernas muntliga 

interaktion/produktion?  

5. Hur är dina arbetssätt kopplade till kursmålen? 

6. Märker du att det blir någon skillnad i den muntliga utvecklingen beroende på 

vilka arbetssätt du använder? 

7. Vilken typ av kommunikation tycker du är svårast för eleverna att lära sig: Den 

muntliga interaktionen eller den muntliga produktionen? Vilka svårigheter för 

eleverna finns det när det gäller den muntliga utvecklingen? 

 

Frågor om skönlitteratur och muntlig utveckling 

1. Tycker du att skönlitteratur är extra lämpad för att utveckla elevernas muntliga 

interaktion/produktion? I så fall varför? Tycker du att det är olika för olika elever?  

2. Passar den skönlitterära texten bättre än andra texttyper för att öppna upp till samtal i 

klassrummet?  

3. Vilka arbetssätt använder du i arbetet med skönlitteratur för att utveckla elevernas 

muntliga interaktion/produktion?  

 



 

 

Elevenkät      Bilaga 2 

 

 

Kön 

Man  Kvinna 

 

 

Ålder 

18-25  25-35 35-45 

 

 

1. Skriv och berätta hur ni har arbetat med boken Fröken Julie av August Strindberg i klassen. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

3. Hur har ni arbetat muntligt i klassen med boken? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Tycker du att någon av de muntliga övningarna har varit extra bra, i så fall vilken? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Har du blivit bättre på muntlig produktion (att berätta om något)?  

                           Ja                      Nej 

 

Om du svarade ja på frågan, ge exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Har du blivit bättre på muntlig interaktion (att prata med någon annan)?  

                            Ja                     Nej 

 

Om du svarade ja på frågan, ge exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

7. Har du under arbetet med boken tränat på att berätta muntligt vad du tycker, tänker och 

känner? 

                                                Ja                     Nej 

 

Om du svarade ja på frågan, ge exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Tycker du att prata om en bok är ett bra sätt att träna på att prata?  

      Ja                   Nej 

 

Varför?/ Varför inte? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lärarenkät     Bilaga 3 

 

 

1. Skriv och berätta om hur ni har arbetet med boken Fröken Julie av August Strindberg, i 

klassen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vad har gått bra för eleverna? Har det funnits några svårigheter? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hur har du kopplat de muntligt övningarna till skolverkets kursmål i elevernas arbete med 

boken? Anser du att det finns elever som nått upp till målen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Tycker du att någon av de muntliga övningarna har varit extra bra, i så fall vilken? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Har eleverna blivit bättre på muntlig produktion? 

               Ja              Nej 

 

Om du svarade ja på frågan, ge exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

6. Har eleverna blivit bättre på muntlig interaktion? 

               Ja              Nej 

 

Om du svarade ja på frågan, ge exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Anser du att eleverna under arbetet med boken tränat på att berätta muntligt vad de tycker, 

tänker och känner? 

                                       Ja              Nej 

 

Om du svarade ja på frågan, ge exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Anser du att eleverna under momentet upplevde det som bra att träna på att prata utifrån en 

skönlitterär text?  

                     Ja    Nej 

 

Varför? Varför inte?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 Bilaga 4 

Kunskapskrav 

Muntlig interaktion 

Kurs C (A2/A2+) 

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera med ett enkelt 

språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A 

Eleven deltar i 

enkla samtal och 

diskussioner om 

bekanta ämnen 

genom att 

framföra och 

efterfråga åsikter, 

tankar och 

information på ett 

sätt som till viss 

del för samtalen 

och 

diskussionerna 

framåt.  

Eleven väljer och 

använder på ett i 

huvudsak 

fungerande sätt 

strategier som 

underlättar 

interaktionen. 

Betyget D 

innebär att 

kunskapskraven 

för E och till 

övervägande 

del för C är 

uppfyllda. 

Eleven deltar i enkla 

samtal och 

diskussioner om 

bekanta ämnen genom 

att framföra och 

efterfråga åsikter, 

tankar och information 

på ett sätt som för 

samtalen och 

diskussionerna 

framåt.  

Eleven väljer och 

använder på ett 

ändamålsenligt sätt 

strategier som 

underlättar 

interaktionen. 

Betyget B 

innebär att 

kunskapskraven 

för C och till 

övervägande 

del för A är 

uppfyllda. 

Eleven deltar i enkla 

samtal och 

diskussioner om 

bekanta ämnen 

genom att framföra 

och efterfråga åsikter, 

tankar och 

information på ett sätt 

som för samtalen och 

diskussionerna 

framåt och 

fördjupar eller 

breddar dem.  

Eleven väljer och 

använder på ett 

ändamålsenligt och 

effektivt sätt 

strategier som 

underlättar 

interaktionen. 

 

(Skolverket (2012), Kursplan och kommentarer, Utbildning i svenska för invandrare). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



 

 

 Bilaga 5 

Kunskapskrav 

 

Muntlig produktion 

Kurs C (A2/A2+) 

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i 

vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A 

Eleven berättar om 

och beskriver i 

enkel form 

personliga 

erfarenheter och 

åsikter om bekanta 

ämnen samt ger 

enkla råd och 

instruktioner.  

Eleven uttrycker 

sig begripligt och 

till viss del 

sammanhängande 
samt visar prov på 

viss språklig 

variation.  

Eleven väljer och 

använder på ett i 

huvudsak 

fungerande sätt 

olika strategier för 

att förbättra 

kommunikationen. 

Betyget D 

innebär att 

kunskapskraven 

för E och till 

övervägande 

del för C är 

uppfyllda. 

Eleven berättar om 

och beskriver i 

utvecklad form 

personliga 

erfarenheter och 

åsikter om bekanta 

ämnen samt ger 

enkla råd och 

instruktioner.  

Eleven uttrycker sig 

relativt tydligt och 

relativt väl 

sammanhängande 
samt visar prov på 

förhållandevis god 
språklig variation.  

Eleven väljer och 

använder på ett 

ändamålsenligt sätt 

olika strategier för att 

förbättra 

kommunikationen. 

Betyget B 

innebär att 

kunskapskraven 

för C och till 

övervägande 

del för A är 

uppfyllda. 

Eleven berättar om 

och beskriver i 

välutvecklad form 

personliga 

erfarenheter och 

åsikter om bekanta 

ämnen samt ger enkla 

råd och instruktioner.  

Eleven uttrycker sig 

tydligt och väl 

sammanhängande 
samt visar prov på 

god språklig 

variation.  

Eleven väljer och 

använder på ett 

ändamålsenligt och 

effektivt sätt olika 

strategier för att 

förbättra 

kommunikationen 

 

(Skolverket (2012), Kursplan och kommentarer, Utbildning i svenska för invandrare). 

 

 

 

 

 


