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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete syftar till att belysa hur kommunikativ undervisning har utvecklats inom 

Svenska som andraspråk (Sv2). Arbetet består av två delar. Dels av en litteraturstudie, där 

litteratur som belyser ämnet presenteras. Dels av en intervjuundersökning, baserad på 

intervjuer med två Sv2-lärare angående deras erfarenhet av kommunikativ undervisning.  

I min litteraturstudie visar jag vad lärare och forskare tycker om att utveckla den 

kommunikativa kompetensen genom att ge eleverna flera möjligheter till att aktivt delta i 

språkundervisningen. Resultatet av min intervjuundersökning visar att de intervjuade lärarna 

har en relativt positiv syn på kommunikativ undervisning. Främst är det utvecklingen av en 

kommunikativ kompetens som har uppmärksammats.  

Vid andraspråksundervisning som sker i den miljö där målspråket används och där 

språkinlärarna behöver behärska språket för att kunna leva och fungera i samhället, är 

inlärarens kommunikativa färdigheter av stor betydelse. Eftersom inlärare, särskilt i samband 

med andraspråksundervisning, har väldigt små möjligheter att använda målspråket utanför 

klassrummet borde man sträva efter att kompensera för denna brist i undervisningen genom 

att ge inlärarna rika tillfällen till genuin och meningsfull språkanvändning i klassrummet. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund: allmänt om svenska som andraspråk 

I Hyltenstam (1984) definieras Svenska som andraspråk som ett relativt nytt ämne som håller 

på att etableras i den svenska skolan. Invandrarelevers svenskundervisning har genomgått 

många förändringar under de senaste årtiondena. När de första invandrareleverna började i 

svenska skolor, sattes de direkt i svenska klasser. De fick inte någon specifik 

språkundervisning. De elever som hade problem med språket fick specialundervisning, som 

var anpassad för svenska elever med inlärningssvårigheter.  På 1960-talet tog 

arbetskraftinvandring till västerländska industriländer fart. Då infördes svenska som 

främmande språk (Sfs) som eget ämne i skolan. På 1980-talet döptes Sfs om till SFI-svenska 

för invandrare och läses av vuxna som är minst 19 år eller äldre (Hyltenstam, 1984).  

 Inom grundskolan och gymnasiet heter ämnet svenska som andraspråk (Sv2). Ämnet är 

avsett för elever som har ett annat språk som modersmål. 

   Jag, som blivande Sv2-lärare, är väldigt intresserad av invandrarundervisning och har en del 

frågor kring ämnet och dess genomförande. Är det möjligt att förbättra den? I min 

undersökning väljer jag att titta närmare på kommunikativ språkundervisning och hur den 

bidrar till utvecklingen av muntliga basfärdigheter som är viktiga för invandrarelever för att 

de ska klara av sitt dagliga liv och integreras i det nya samhället.  

 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

I denna uppsats ställer jag två språkundervisningsmetoder – den traditionella och den 

kommunikativa, mot varandra. Syftet är att ur två olika perspektiv, ett teoretiskt och ett 

empiriskt, belysa synen på kommunikativ undervisning inom Sv2. Jag redovisar vad forskare 

och lärare anser om : 1) den grammatiska och den kommunikativa kompetensen och deras 

påverkan på utvecklingen av muntliga språkfärdigheter  2) elevernas roller i skolan: passiva 

lyssnare eller aktiva deltagare  3) betydelsen av smågruppsarbete för den kommunikativa 

språkundervisningen 
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1.2 Metod 

Min undersökning bygger på en litteraturstudie som har gjorts utifrån Lindbergs avhandling 

(Lindberg 1995) och andra språkforskare som hon refererar i den, t.ex. Kraschens 

monitormodell och undersökningar Tingbjörn (1984), Canale (1983), Nunan (1991) och 

Viberg (1987). 

En empirisk studie har också gjorts genom att jag har intervjuat två högstadielärare i Sv2. 

Syftet med intervjuerna var att ta del av lärares erfarenheter av Sv2 undervisning. Resultaten 

bygger på egna analyser av intervjuerna och tar sin utgångspunkt i tidigare forskning. Min 

metod är kvalitativ, i och med att jag samlar in och studerar material genom intervjuer. Jag 

anser att kvalitativ metod passar undersökningens syfte, nämligen att ta del av 

intervjupersonernas individuella tolkningar och perspektiv på undervisningen.  

 

 

2 Litteraturstudie 
2.1 Kommunikationsförmågan uttryckt som mål i kursplaner i svenska som andraspråk  

Hur undervisningen ska utformas bestäms i kursplaner i syfte att uppnå målen. Nedanstående 

citat som är hämtat ur Skolverkets referensmaterial (1999) konstaterar att stor vikt måste 

läggas vid utvecklingen av elevernas muntliga basfärdigheter. Som de viktigaste argumenten 

för detta anges betydelsen av att aktivt kunna delta i samhällslivet och att kunna använda 

språket i olika situationer. Det står följande om kursplanen i svenska som andraspråk: 

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

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

språkutveckling hos elever med ett annat modersmål än svenska. Skolans undervisning skall 

ge eleverna möjligheter att använda språket i olika situationer och att utveckla sina färdigheter 

i att tala och lyssna, läsa och skriva” (Skolverket, 1999, s.22). 

   Redan i Lgr 80 poängterades det att: ”Elever med annat hemspråk än svenska och med 

annan kulturbakgrund skall få sådana kunskaper i svenska att de kan leva och verka i 

kamratkretsen, i skolan, på arbetsplatser och i samhället i övrigt på samma villkor som 

kamrater med svenska som hemspråk /…/ Undervisningen i svenska som främmande språk 

skall leda till en sådan språkförmåga att eleverna uppfattar vad andra säger, kan skaffa sig 

kunskaper genom läsning samt vågar uttrycka sig i tal och skrift i olika sammanhang.” (s.21-

22). 
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”Eleverna skall lära sig att förstå svensktalande personer i olika åldrar inom och utom skolan 

/…/ De skall också träna sig att tala språket. De skall lära sig ord och meningar som de 

behöver i olika talsituationer /…/  Egna upplevelser, iakttagelser och aktuella händelser skall 

ge eleverna tillfälle att berätta, beskriva och bedöma erfarenheter och problem.” (Lgr 80 s.10).  

   Lyssna, tala och läsa utgör muntliga huvudmoment i språkundervisningen. Beträffande 

dessa står det följande i Lpo 94: ”…att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift.” (Lpo 94 s.10).  ”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i 

sin språk- och kommunikationsutveckling.” (Lpo 94 s.12).  

 

2.2 Kommunikativ språkundervisning 

Undervisning som bygger på ömsesidig interaktion brukar kallas kommunikativ 

språkundervisning. Inger Lindberg (1995) diskuterar betydelsen av den kommunikativa 

språkundervisningen. Hon undersöker bland annat samarbete mellan inläraren och läraren, 

samtalets roll i språkundervisningen och understryker betydelsen av inlärarens aktiva 

deltagande för en lyckad språkinlärning. Hon redovisar även undersökningar gjorda av andra 

språkforskare som har med betydelsen av den kommunikativa kompetensen att göra ( se s.5) 

      Lindberg (1995) anser att språkinlärning inte innebär en linjär utveckling av språkets olika 

delar, så att man först lär sig behärska isolerade moment och sedan lär sig t.ex. underordning 

av olika slag. Språkinlärning sker istället holistiskt. Kommunikation är också en dynamisk 

verksamhet genom vilken betydelser skapas och tolkas av dem som deltar i den i en 

ömsesidig process. Det är därför viktigt att inlärarna får möjlighet att bygga upp en sådan 

sammansatt och integrerad kompetens i samspel med varandra och därmed kan förbereda sig 

för olika typer av kommunikation utanför klassrummet. Detta är utgångspunkten för s.k. 

kommunikativ språkundervisning, som här används som en samlande beteckning för en 

språkundervisning som bygger på en genomtänkt syn på 1) hur den kommunikativa 

kompetensen är sammansatt (se sid.5), 2) vad som utmärker olika typer av kommunikation 3) 

de olika processer som ligger till grund för språkinlärning (s.29) 

 

Följande korta karakteristik av kommunikativ språkundervisning är hämtat från Nunan 

(1991s.279) 

• En stark betoning av interaktionens betydelse för inlärning av kommunikativa 

färdigheter 

• Prioritering av autentiskt material i undervisningen 
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• Möjligheter för inlärarna att fokusera inte bara på själva språket utan också på sin egen 

inlärning 

• Tillvaratagande av inlärarnas egna erfarenheter som utgångspunkt för undervisningen 

• En strävan att koppla språkinlärningen i klassrummet till språkliga aktiviteter utanför 

klassrummet  

 

Viberg (1987) skriver att språkinlärning, som all annan inlärning, är mycket individuell och 

situationsbunden. Människor lär sig språk i alla tänkbara syften, under de mest skilda 

förutsättningar och, framför allt, på många olika sätt. Språkundervisningen måste naturligtvis 

anpassas därefter. Detta förutsätter en varierad undervisning som baseras på många olika 

typer av språkutvecklande aktiviteter. En av lärarens viktigaste uppgifter, säger Viberg, är att 

välja aktiviteter och anpassa undervisningen till den aktuella gruppen så att man får en allsidig 

belysning och träning av de olika komponenterna (grammatisk, textuell och sociolingvistisk 

kompetens) i den kommunikativa språkförmågan. Den grammatiska kompetensen omfattar 

kunskaper om språkets formsystem, ordförråd, ordbildning, uttal och stavning. Den textuella 

kompetensen omfattar kunskapen om att forma sammanhängande ”text”, d.v.s. redogörelser 

och berättelser i såväl tal som skrift. Den sociolingvistiska kompetensen är förmåga att 

anpassa språket efter situationen med avseende på ämnet, syftet med kommunikationen och 

ens relation till den man talar med. 

Invandrare har ett behov av att på kortast möjliga tid kunna klara sig i de olika sociala 

situationer de möter i Sverige. Detta betyder att de snabbt måste tillägna sig ett språk som är 

gångbart i olika sammanhang (Viberg, 1987). 

Men det räcker inte att lära sig ett språk. Man måste också våga använda det. Viljan att 

kommunicera och själv utveckla sitt språk är en förutsättning för en gynnsam 

språkutveckling. En av undervisningens viktigaste uppgifter är därför att väcka denna vilja 

och hålla den vid liv genom meningsfulla, relevanta, intressanta, nyttiga och roliga aktiviteter. 

Naturligtvis spelar faktorer som typ av undervisning, språklig nivå, och inlärarnas ålder en 

viktig roll för många beslut beträffande undervisningens innehåll och utformning. Behovet av 

kommunikativa övningar är stort för inlärare på alla nivåer (Viberg, 1987). 

 

2.3 Kommunikation och grammatik i språkundervisningen 

Två språkmetoder brukar ställas mot varandra när det gäller hur undervisningen i Sv2 ska gå 

till. Dels är det den traditionella språkundervisningen, där grammatiken styr innehållet, dels är 

det den kommunikativa språkundervisningen, som kan leda till att ”ostrukturerat” prat blir 
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undervisningens enda innehåll. Det gäller att plocka ur de båda metoderna och anpassa 

undervisningen därefter (Tingbjörn, 1994). 

       Lindberg (1995) skriver att idag betonas språkets sociala och kommunikativa aspekter, 

och språkinlärning ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar 

en avgörande roll. I centrum står den aktive språkinläraren, och språkundervisningens 

viktigaste uppgift består i att underlätta den naturliga inlärningen, främst genom att göra det 

möjligt för inläraren att komma i kontakt med språket och använda det i olika typer av 

kommunikation. Lärarens viktigaste roll är därför inte att styra och kontrollera utan att 

vägleda, uppmuntra och ge återkoppling. Språkinlärare måste få möjlighet att utveckla en 

kommunikativ och inte endast grammatisk kompetens. En viktig del av den kommunikativa 

kompetensen är att framgångsrikt kunna delta i samtal av olika slag på andraspråket 

(Lindberg, 1995). 

Andra forskare, t.ex. Tingbjörn och Canale, hävdar att den grammatiska kompetensen är en 

avgörande del av all andraspråksundervisning eftersom denna kompetens krävs för att kunna 

förstå och producera yttranden. Tingbjörn (1994) påstår att för att få en fungerande muntlig 

kommunikation måste man ha en grammatisk säkerhet, ett stort varierat ordförråd, ett tydligt 

uttal samt förmågan att anpassa språket efter olika situationer.  

  Enligt Canale (1983) måste den kommunikativa kompetensen ses som sammansatt av flera 

sinsemellan samverkande komponenter. De komponenterna är följande enligt Canale:  

 

 

• Grammatisk kompetens 

• Sociolingvistisk kompetens 

• Diskurskompetens 

• Strategisk kompetens 

 

Med grammatisk kompetens avses kunskaper och färdigheter i fråga om språkets ordförråd, 

morfologi, syntax, ordbildning, uttal etc. Att kunna och förstå ord, veta vad de betyder, hur de 

böjs och uttalas, hur de kombineras till begripliga satser och meningar med korrekt intonation 

utgör en mycket viktig del i den kommunikativa kompetensen.  

 

 



 

 10  
 

Den sociolingvistiska kompetensen handlar om att veta och förstå hur språket används i olika 

sociala sammanhang, t.ex. vad som kan sägas till vem i en viss situation och hur det kan 

sägas.  

Diskurskompetens handlar om att kunna använda språket i sammanhängande tal och skrift. 

Det avser också förmågan att planera och strukturera ett språkligt innehåll så att vi uppnår den 

effekt vi eftersträvar och så att vårt budskap framstår som sammanhängande och begripligt för 

lyssnaren eller läsaren.  

Genom strategisk kompetens kan man förhindra att kommunikationen kollapsar p.g.a. 

språkliga brister, trötthet och andra störningar (undvikande, förhandling, upprepning). Enligt 

Canale är detta den avgörande kompetensen i andraspråksinlärningen, speciellt i början då 

bristerna i de övriga komponenterna av den kommunikativa kompetensen kan vara stora. 

Inlärarna måste då uppmuntras att använda olika strategier för att hålla sig kvar i samtal trots 

att de inte kommer på det rätta ordet eller kan producera ett grammatiskt korrekt yttrande 

(Canale 1983, s.11-12). 

    Modellen ovan visar att den kommunikativa kompetensen anses bestå av såväl kunskap 

som förmåga att använda sig av sin kompetens. Kompetenserna innefattar kunskap om hur 

språket används för att uppnå specifika kommunikativa mål och beskriver språkanvändningen 

som en process där de olika komponenterna samspelar. 

     

2.4 Aktiva och passiva undervisningsformer 

   Många tidigare undersökningar av språkundervisning (Bellack, Kliebard, Hyman & Smith 

1966, Lundgren 1979 refererade i Lindberg 1995) visar att elevernas möjligheter att komma 

till tals och använda språket i allmänhet är mycket begränsade. Man misstänker därför att 

förutsättningarna för en naturlig och kreativ språkanvändning är starkt begränsade i många 

språkundervisningsklassrum.  

   Lindberg (1995) har gjort flera undersökningar och konstaterar att läraren upptar ca 2/3 

delar av kommunikationen. Det dominerande interaktionsmönstret är fråga-svarsmönstret, där 

läraren ställer frågorna och eleverna svarar. De flesta frågor innebär att fakta ska återges. 

Relativt sällan krävs en behandling av stoffet eller en bedömning från elevens sida. Frågor 

från inlärare är ovanliga i traditionella lärarstyrda lektioner. 

Lindberg (1995) tycker att lärare ska använda olika typer av frågor. Detta har en avgörande 

betydelse för inlärarnas möjligheter att utveckla sina svar och använda språket kreativt. Med 

uppföljningsfrågor ger läraren det samtalsstöd som är en förutsättning för att språkinlärare ska 
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kunna berätta om egna upplevelser. Det är också viktigt att inlärarna själva får möjlighet att 

producera frågor i undervisningen för att förberedda sig för samtal med infödda talare. 

 

Viberg (1987) skriver också att inlärarnas chans att använda språket aktivt i klassrummet ofta 

är ganska begränsad. Det är ett grundläggande problem vid många typer av 

språkundervisning. Den typiske läraren talar själv mellan 50 och 70 procent av tiden. 

Eleverna får som mest en möjlighet att tala sammanlagt 1 minut var per lektion (en lektion 

varar 50 minuter, klassen består av 25 elever). Dessutom är det inte ovanligt att några få 

elever dominerar, vilket gör att vissa elever knappast får någon chans alls att använda språket. 

Även Seliger (refererad i Lindberg 1995) har studerat interaktionsmönster i klassrummet, 

d.v.s. samspelet mellan läraren och de olika eleverna. Han undersökte om det fanns något 

samband mellan elevernas interaktionsmönster i klassrummet och elevernas resultat i 

språkstudierna. Två observatörer följde ett antal lektioner och prickade av i vilken 

utsträckning olika elever interagerade på målspråket (d.v.s. svarade på frågor eller tog egna 

initiativ att tala på målspråket med läraren eller andra elever). Bland eleverna utvaldes sedan 

en grupp på tre elever som bestod av dem som haft de flesta interaktionerna och en grupp 

bestående av de tre elever som haft det minsta antalet interaktioner. Vid en jämförelse av 

färdighetstest som givits vid undervisningens början och slut visade det sig att de elever som 

aktivt deltog i undervisningen gjort större framsteg än de andra.  

  Två andra språkforskare, Lendahls & Runesson (1995) har också analyserat aktiva och 

passiva undervisningsformer. Undersökningar av språkundervisning visar att elever i skolan 

till stor del ägnar sig åt att lyssna och läsa, de två mera passiva formerna; eleverna lyssnar 

medan läraren undervisar och eleverna läser sig till kunskap ur läroböcker. Författarna anser 

att mycket mer utrymme måste ges åt att tala och skriva, de två språkliga formerna som är 

mer aktiva. Den som talar och skriver är den aktiva parten i kommunikationsakten. Med ord 

och uttryck delger man någon annan sina tankar och erfarenheter. Detta innebär i sig mycket 

aktivt språkbruk. Eleverna bör därför få mycket större möjligheter att både tala och skriva 

eftersom det då kan komma en mer aktiv inlärning till stånd. 
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2.5 Smågruppsarbete i kommunikativ språkundervisning 

Lindberg (1995) skriver att bland förespråkarna för kommunikativ språkundervisning finns ett 

stort intresse för grupparbete och kommunikationsspel av olika slag. Sådana inslag ger 

eleverna ökade möjligheter att använda språket aktivt.  

   Doughty & Pica (refererade i Lindberg 1995) har gjort en serie undersökningar av vilken 

typ av kommunikation som blir resultatet då man kombinerar olika typer av 

klassrumsorganisation och aktiviteter. Om man ser till hur mycket de individuella eleverna 

bidrog till samtalet, så var deras bidrag störst vid grupparbete. Dessutom var fördelningen 

mellan olika deltagare jämnare vid grupparbete, så att även de svaga eleverna aktivt deltog.  

Grupparbete och parövningar kan således vara ett bra sätt att få enskilda elever att tala mer.  

   Long & Porter (refererade i Lindberg 1995) anger såväl allmänpedagogiska som 

psykolingvistiska argument för smågruppsarbete i språkundervisning. Argumenten bygger på 

grupparbetets fördelar när det gäller att skapa möjligheter till övning, genuin kommunikation 

och individualisering. Arbete i mindre grupper kan skapa ett tryggare klimat och bidra till att 

höja deltagarnas motivation.  

   Smågruppsarbetet har överlägsna möjligheter att ge inlärarna tillgång till modifierad 

interaktion (förhandling) och därigenom begripligt inflöde. Inflödet, det språk som 

språkinläraren möter och som teoretiskt sett är tillgängligt för inlärning, måste vara begripligt 

men ändå ligga på en språklig nivå strax över den som språkinläraren själv befinner sig på 

(Krashens ”monitormodell” 1977 refererad i Viberg, 1987).  En studie av Long, Adams, 

McLean och Castanos (refererade i Lindberg, 1995) visar att inlärarna i 

smågruppsdiskussioner talade mer och gav prov på en mer varierad språkanvändning än i 

helklassdiskussioner.  

   Lindberg (1995) påvisar att möjligheterna till egen språkutvecklande produktion är betydligt 

större i olika typer av smågruppsaktiviteter, där inlärarna också på ett helt annat sätt kan 

påverka samtalen och utveckla strategier för att delta i samtal av varierande grad av 

komplexitet. Detta har att göra med att samtal i mindre grupper har mycket gemensamt med 

språkanvändningen i vardagssamtal utanför undervisningen, bl.a. genom att de kräver aktiva 

initiativ av alla deltagare. Ansvaret för att samtal leds, förs vidare, hålls samman och avslutas 

ligger på dem som deltar i samtalet och inte på någon samtalsledare. Inlärarna tar ett större 

ansvar för sin egen språkinlärning och språkanvändning när de arbetar självständigt 

(Lindberg, 1995 s.83). De lärarstyrda momenten spelar en viktig roll, men de ska inte utgöra 

kärnan i undervisningen. Läraren är organisatör, samordnare, vägledare, diagnosställare och 

expert på språk och språkanvändning. För många förberedande och uppföljande moment är 
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den lärarstyrda undervisningen otvivelaktigt mest effektiv. För t.ex. diskussioner, 

problemlösningsuppgifter och andra samtalsövningar, som bygger på muntlig, kreativ 

produktion, är emellertid den stora lärarstyrda gruppen oftast inte det bästa alternativet 

(Lindberg, 1995 s.140-147). 

Lindberg (1995) skriver sammanfattningsvis att språkforskningen ser annorlunda på 

andraspråksinlärning idag. Man utgår ifrån att naturlig kontakt med språket i olika typer av 

socialt samspel är den viktigaste förutsättningen för andraspråksinlärning oavsett inlärarnas 

ålder. Vid inlärning av ett andra eller främmande språk kan det vara svårt att finna tillräckligt 

många tillfällen till naturlig kontakt med språket och med talare av språket. Och de flesta 

inlärare har behov av att så fort som möjligt lära sig att kommunicera på andraspråket för att 

klara av sitt dagliga liv och integreras i det nya samhället. Därför är det viktigt att inlärare får 

de grundläggande språkkunskaper som krävs för att de ska kunna delta i olika typer av 

utbildning och/eller få ett arbete (Lindberg, 1995) 

   

3 Empirisk studie 
3.1 Material och metod 

Underlaget för min empiriska studie utgörs av enskilda intervjuer med två Sv2-lärare på 

högstadiet. Den första läraren (lärare A) har arbetat inom grundskolan i 30 år. Den andra 

läraren (lärare B) har arbetat som lärare i svenska och svenska som andraspråk i 2 år. Båda 

lärarna har ämnesteoretisk utbildning i Svenska som andraspråk och är behöriga för 

undervisning på grundskolenivå. Lärare A undervisar i Sv2 i en grupp, medan lärare B har två 

grupper. Antalet deltagare i varje grupp är cirka 8. Deltagarna  beskrivs av lärarna som väldigt 

duktiga och motiverade. 

Intervjupersonerna kände mig sedan tidigare genom att jag gjorde min slutpraktik i deras Sv2- 

klasser. Lärarna kontaktades per telefon en dag innan de skulle intervjuas. De var villiga att 

ställa upp och jag var välkommen nästa dag. Det enda lärarna fick veta var att jag höll på med 

mitt examensarbete som skulle handla om muntliga basfärdigheter i Sv2-undervisning. 

Intervjuerna spelades in på band. Intervjuinspelningen ägde rum i skolans lokaler. Jag läste 

upp frågor och lärarna svarade. Varje intervju tog ca. 40 minuter. Frågor som jag ställde till 

lärarna finns bifogade (bilaga 1). 
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3.2 Redovisning av intervjuerna 

Intervju 1 (lärare A) 

Lärarens motto är: ”Har man inget mål, kan man gå vilse.” Målsättningar för hennes 

undervisning är att eleverna skall hantera språket så bra att de kan söka vilket jobb som helst. 

De ska inte bli stoppade någonstans på grund av dåliga språkkunskaper. 

 

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att ”elever med annat hemspråk än svenska 

skall få sådana kunskaper i svenska att de kan och vågar uttrycka sig i tal och skrift i olika 

sammanhang”. Hur påverkar det din undervisning? 

 De vanligaste aktiviteterna som förekommer i undervisningen är att tala och att läsa. Eleverna 

läser mycket hemma, sedan redovisar de muntligt i skolan. Det förekommer också skriftliga 

uppgifter, då läraren anser att det är viktigt att kunna formulera sig i skrift. Det händer att 

eleverna jobbar i par eller tävlar. Det viktigaste målet för henne är att invandrarelever ska 

klara sig precis lika bra som elever som har svenska som modersmål. Invandrareleverna ska 

kunna skaffa sig utbildning, vara oberoende och kunna försörja sig. Det är lika viktigt för 

både pojkar och flickor. 

 

Vilket tycker du är viktigast att utveckla – en kommunikativ eller grammatisk kompetens? 

Varför? 

Att utveckla en kommunikativ kompetens är viktigare än att utveckla en grammatisk. 

Eleverna ska lära sig grammatik bara för att kunna tala grammatiskt rätt och kunna formulera 

en mening. Annars är grammatiken inte så väsentlig om eleverna inte tänker bli språklärare. 

Att kunna rabbla upp alla ordklasser är inte detsamma som att kunna grammatik. 

 

Vilken undervisningsform, den formella eller den informella, tycker du främjar en 

kommunikativ undervisning? Varför? 

Den informella undervisningsformen tycks främja en kommunikativ språkundervisning. Man 

måste ta tillfällen i akt och diskutera med eleverna det som dyker upp på lektioner även om 

det inte hör dit. Läraren tror att vid informell inlärning lär man sig bättre talspråk och 

idiomatiska uttryck. 

 

Hur ska undervisningen för invandrare ser ut för att eleverna ska kunna utveckla sina 

muntliga språkfärdigheter? Hur väcker man viljan att kommunicera hos invandrarelever? 
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För att kunna utveckla muntliga språkfärdigheter ska det ske mycket kommunikation under 

inlärningsprocessen. Viljan att kommunicera väcker man genom att välja ett ämne som 

engagerar eleverna. En bok som berör Sv2-elever väldigt mycket är ”Överlevnadshandbok för 

flickor om frihet och heder” av Farnaz Arbabi och Lotta Fristorp (Rädda Barnen, 2002). 

 

Hur brukar du motivera passiva elever? 

 Sv2-elever sällan är passiva. Men om det skulle hända så kan de få arbeta med det som 

intresserar dem. Om en elev t.ex. är intresserad av fotboll, kan läraren erbjuda den läsa en 

bok/artikel som handlar om fotboll och sedan diskutera den med eleven. Det är viktigt att 

eleven förstår att utbildning är nödvändigt att ha. Om inte det hjälper kan man prata med 

föräldrar.  

 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med att arbeta i mindre grupper? 

Den enda nackdelen är att det är svårt att genomföra diskussionsövningar med få elever. 

Annars är det bara fördelar med  mindre grupper. Sv2-grupper består av 8-10 elever och det är 

en hanterlig grupp. Läraren hinner hjälpa varje elev.  

 

Finns det någon koppling mellan språkinlärning i klassrummet och språkliga aktiviteter 

utanför skolan? 

När eleverna är i klassrummet talar de ett språk, och när de är utanför ett annat. De anpassar 

sitt språk efter vem de pratar med.  

 

Har eleverna möjlighet att prata svenska utanför skolan? 

Eleverna har inte så stor möjlighet att prata svenska utanför skolan. Få elever har svenska 

kompisar. Hemma talas modersmål. Läraren tyckte att pojkarna hade större möjlighet att 

skaffa sig svenska kompisar, eftersom de fick vistas ute. Flickornas uppgift är oftast att sköta 

hemmet, de får inte vara ute med sina bröder. 

 

Vad tycker du om att eleverna talar sitt modersmål på lektioner? 

Läraren tyckte inte om att eleverna talar sitt modersmål på lektioner. Det händer sällan och då 

får man säga till. Ibland finns det fördelar med att eleverna är flerspråkiga, t.ex. när man ska 

göra jämförelser mellan olika språk. Att kunna flera språk är bra för språkinlärning eftersom 

man får mer känsla för språk.  
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Läraren diskuterar med eleverna om deras framtidsplaner och hon påpekar att det finns 

invandrarflickor som planerar att gifta sig direkt efter nian. Och det är sådana flickor man ska 

försöka övertyga om att det är viktigt med att vara utbildad och ha ett arbete för att kunna 

försörja sig.  

Läraren avslutade intervjun med att betona att invandrarelever aldrig är uppkäftiga eller 

dumma mot lärare. De har bättre uppfostran och vet hur man uppför sig.  

 

 

Intervju 2 (lärare B) 

I sin undervisning utgår läraren ifrån kursplanerna i Sv2. Stor vikt läggs vid den muntliga 

delen, nämligen att kunna uttrycka sig begripligt. Alla ska kunna delta i muntliga 

redovisningar, både i grupp och enskilt.  

 

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att ”elever med annat hemspråk än svenska 

skall få sådana kunskaper i svenska att de kan och vågar uttrycka sig i tal och skrift i olika 

sammanhang”. Hur påverkar det din undervisning? 

Den mest förekommande aktiviteten är muntliga berättelser om sig själv, sina traditioner. 

Eleverna ska utgå ifrån sig själva, sina upplevelser och erfarenheter. De andra aktiviteterna är 

läsning och skrivning. Eleverna läser tidningar och böcker, tittar på filmer och diskuterar dem 

skriftligt och muntligt. Ordkunskap och stavning tränas regelbundet.  

Läraren tyckte att eleverna fick tillräckligt med kunskaper i svenska och att de vågar uttrycka 

sig i tal och skrift i olika sammanhang. Det har aldrig varit något problem med det. Eleverna 

känner varandra väl. Det viktigaste är att skapa en trygg inlärningsmiljö. 

 

Vilket tycker du är viktigast att utveckla – en kommunikativ eller grammatisk kompetens? 

Varför? 

En kommunikativ kompetens är viktigare att utveckla än grammatisk. Om eleven kan 

grammatik och inte vågar använda den muntligt blir kunskaperna värdelösa. Det är viktigt att 

eleverna kan göra sig förstådda.  

 

Vilken undervisningsform, den formella eller den informella, tycker du främjar en 

kommunikativ undervisning? Finns det någon koppling mellan språkinlärning i klassrummet 

och språkliga aktiviteter utanför klassrummet? 
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Det språket som eleverna möter i skolan och utanför den främjar en kommunikativ 

undervisning lika mycket. Skillnaden är att i skolan lär man sig svenska på högre nivå.  

Språkinlärning i klassrummet och språkliga aktiviteter utanför klassrummet hänger ihop. 

Temaarbeten anknyter till verkligheten. Syftet med Sv2-undervisning är att eleverna ska få ett 

språk som är användbart utanför skolan. Däremot är vanlig svenskundervisning mer 

traditionell.  

 

Hur ska undervisningen för invandrare ser ut för att eleverna ska kunna utveckla sina 

muntliga språkfärdigheter? 

Det gäller att variera undervisningen, olika uppgifter ska erbjudas, t.ex. diskussioner kring 

Tv-program, böcker, traditioner o.s.v.  Sv2-elever känner varandra och det skapar en trygg 

miljö i klassrummet, alla vågar tala.  

 

Hur väcker man viljan att kommunicera hos invandrarelever? 

Man kan ta upp något som är bekant för eleverna, något som de behärskar och låta 

inlärningen vara på deras villkor. Det är viktigt att inte rätta eleverna i början, annars 

avskräcker man dem från att prata.  

 

Hur brukar du motivera passiva elever? 

Att motivera passiva elever är inte så lätt. Det beror på hur stor grupp man har. I mindre 

grupper är det lättare att upptäcka och hjälpa dem. Man kan ta andra elever som är mer 

motiverade till hjälp. Läraren måste försöka skapa relation till eleven. Att vissa elever är 

passiva kan bero på att de inte orkar jobba vissa dagar. Läraren måste kunna erbjuda dem att 

arbeta med något som passar just då.  

 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med att arbeta i mindre grupper? 

Fördelar med att arbeta i mindre grupper är att läraren lär känna elever fortare, hinner prata 

med alla och får mer tid för undervisning. Man blir mer flexibel mot eleverna. Nackdelar är 

att man vet mycket om varandra och det är svårt att tillföra något nytt. Ibland blir det svårt att 

genomföra parövningar eftersom eleverna är för få. Alla konflikter blir större i mindre grupp. 

 

Har eleverna möjlighet att pratat svenska utanför skolan? 

Många av lärarens elever har möjlighet att prata svenska utanför skolan. Många har svenska 

kompisar, men hemma är det elevernas modersmål som talas.  
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Vad tycker du om att eleverna talar sitt modersmål på lektioner? 

Det är helt ok att eleverna talar sitt modersmål på lektioner inom rimliga gränser. Elever med 

samma modersmål kan användas som översättare och hjälpa sina kompisar med att förstå 

svenska. Men om flera elever talar samma språk och andra inte förstår vad de säger, blir det 

dålig stämning i klassen. Enligt läraren visar forskning att de elever som får prata modersmål 

utvecklar och lär sig svenska bättre. Därför är det tillåtet att prata modersmål i klassrummet.  

 

Man kan sammanfatta dessa intervjuer med att lärare A har praktisk inriktning i sin 

undervisning. Det viktigaste för henne är att det ska gå bra för invandrareleverna i framtiden. 

De ska kunna hitta jobb som de vill ha och språket ska inte vara hinder för det. Läraren 

arbetar väldigt mycket med läsning och diskussioner kring olika ämnen. Hon utgår ifrån 

elevernas intressen och begåvning. Läraren är skeptisk när det gäller grammatikundervisning 

och tycker inte att grammatik ska behandlas som ett eget kapitel. Eleverna anpassar sitt språk 

efter var de befinner sig och vem de talar med. 

Lärare B bedriver en teoretiskbaserad utbildning. Hon utgår ifrån kursplaner i Sv2. Det 

viktigaste för henne är att eleverna kan göra sig förstådda och att de kan förstå när andra 

tilltalar dem. I sin undervisning utgår hon också ifrån elevernas erfarenheter, traditioner och 

upplevelser. Läraren betonar att det är viktigt att skapa en trygg inlärningsmiljö i Sv2-

grupper.  

Att skapa relation till elever och lära känna dem är också viktigt. Å andra sidan kan att känna 

varandra för bra medföra problem i mindre grupper. 

 

 

4  Redovisning av undersökningens resultat 
4.1 Resultat och diskussion av intervjuerna 

Den bilden som jag fått genom intervjuerna är att lärarna generellt är överens om att den 

kommunikativa undervisning främjar språkutveckling.  

Angående målsättningar med undervisningen anger båda lärarna att eleverna ska kunna 

uttrycka sig, förstå och använda språket ute i samhället, klara sig i arbets - och vardagsliv. 

Båda lärarna betonar vikten av den muntliga förmågan som regelbundet tränas genom 

diskussioner. I diskussioner och samtal tycks lärarna inte styra arbetet utan det är eleverna 

som håller diskussionerna vid liv. När det gäller att skriva menar en av lärarna, som nämner 

denna färdighet, att det hör till det hon menar med kommunikation eller kommunikativ 
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förmåga. Att kunna använda språket i skrift är nämligen viktigt för att klara av praktiska 

situationer.  

På frågan om man kan undervisa på ett sätt som utvecklar den kommunikativa språkförmågan 

svarar båda lärarna att det är viktigt med mycket kommunikation under inlärningsprocessen. 

Att variera undervisning och diskutera på lektionerna är också av stor betydelse. Bara en av 

lärarna nämner vikten av att skapa en trygg miljö.  

En annan sak som båda lärarna är överens om är hur man väcker viljan att kommunicera hos 

eleverna. Båda säger att de väljer ett ämne som är bekant för eleverna, som intresserar dem 

och som de behärskar. En av lärarna poängterar att man inte ska rätta i början så att eleverna 

inte blir avskräckta från att prata. Läraren anser att det är viktigt att skapa en bra stämning där 

eleverna kan känna sig trygga och där de vågar prata. 

Att motivera passiva elever tycker lärarna inte är så lätt. En av lärarna betonar att det är 

viktigt att skapa relation till eleverna för att kunna förstå sig på dem. Passivitet kan bero på 

elevens psykiska eller fysiska tillstånd. Vissa dagar orkar inte eleverna vara aktiva och detta 

kan bero på trötthet eller problem hemma.  

När det gäller vilken undervisningsform, den formella (i skolan) eller den informella (utanför 

skolan), som främjar en kommunikativ undervisning verkar lärarna inte vara överens. Den ena 

läraren hävdar att det språket som eleverna möter utanför skolan är viktigast, eftersom de får 

lära sig talspråk och idiomatiska uttryck. Hon ser ingen koppling mellan språkinlärning i 

klassrummet och språkliga aktiviteter utanför skolan. Läraren menar att formella och 

informella situationer innebär olika språk. Kommunikativ förmåga handlar om att veta vad 

man kan säga och hur i olika situationer. Läraren är säker på att eleverna är medvetna om 

detta och använder ett språk i skolan och ett annat utanför den. Den andra läraren tycker att 

både den formella och den informella undervisningsformen är lika viktiga för att främja en 

kommunikativ undervisning. I klassrummet lär eleverna sig formell svenska och på fritiden 

slang och talspråk. Språkinlärningen i klassrummet och språkliga aktiviteter utanför skolan 

tycker läraren hänger ihop, eftersom syftet med Sv2-undervisning är att eleverna ska få ett 

användbart språk. 

Båda lärarna anser att utveckla en kommunikativ kompetens är viktigare än att utveckla en 

grammatisk. För lärarna innebär kommunikativ förmåga hos Sv2-elever att de ska vara 

kapabla att förstå respektive göra sig förstådda, få fram ett budskap och föra ett samtal utan att 

missförstånd sker.  
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Lärarna lyfter fram att de är vissa elevers enda svenskkontakt. Ute i samhället blir tillfällena 

att prata svenska färre. Många lever ganska isolerade. Hälften av eleverna umgås inte med 

svensktalande. 

Inställningar till att eleverna pratar sina modersmål på lektionerna är olika. Den ena läraren 

tycker inte om det, den andra tillåter det. Men båda lärarna är i alla fall överens om att 

flerspråkighet påverkar språkinlärningen positivt.  

Lärarna tycker att gruppens storlek påverkar undervisningen i hög grad. Det hänger ihop med 

trygghet och dialog. Ju färre elever desto lättare blir det att ge varje elev mer lärarstöd. Fast 

det finns även nackdelar med att arbeta i mindre grupper: båda lärarna nämner att för litet 

antal elever kan leda till att vissa uppgifter inte kan genomföras. 

Här kommer det viktigaste som lärarna lyft fram: 

• Eleverna ska få sådana kunskaper i svenska så att de kan uttrycka sig, förstå och 

använda språket ute i samhället och klara sig i arbets-och vardagsliv 

• Att utveckla en kommunikativ kompetens är viktigare än att utveckla en grammatisk 

• Den muntliga förmågan tränas regelbundet genom diskussioner och samtal 

• Viljan att kommunicera väcks genom att elevens intressen och kunskaper används 

som utgångspunkt 

• Inlärningsprocessen styrs av dialogen mellan läraren och eleverna 

• Antal elever har en stor betydelse för språkinlärningen 

• Både den formella och den informella undervisningsformen främjar en kommunikativ 

undervisning 

• En bra stämning i klassen är viktigt för att eleverna ska känna sig trygga och våga tala 

• Eleverna har små möjligheter att prata svenska utanför skolan 

 

 

4.2 Jämförelsen mellan uppsatsens teoretiska perspektiv och den empiriska 

undersökningen 

Syftet med uppsatsen är att ur två olika perspektiv, ett teoretiskt och ett empiriskt, belysa hur 

kommunikativ undervisning har utvecklats inom Sv2. För att fullfölja syftet redovisar jag vad 

forskarna och lärarna anser om: 

• Den grammatiska och den kommunikativa kompetensen och deras påverkan på 

utvecklingen av muntliga språkfärdigheter  

• Elevernas roller i skolan: passiva lyssnare eller aktiva deltagare 
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• Smågruppsarbetets betydelse för den kommunikativa språkundervisningen 

För att svara på frågeställningarna har två olika perspektiv använts: en litteraturstudie där 

relevanta teoretiska resonemang presenteras (kap.2), samt en empirisk undersökning som två 

yrkesverksamma Sv2-lärare deltagit i (kap.3). 

Utifrån både de teoretiska resonemang och analysen av intervjuerna kom jag fram till följande 

resultat: den kommunikativa kompetensen tycks främja utvecklingen av muntliga 

språkfärdigheter mest. Båda lärarna är överens om detta. En forskare som håller med om det 

är Lindberg (1995). Hon betonar språkets sociala och kommunikativa aspekter. Lindberg 

påpekar att språkinlärning är en kreativ process, där kommunikation spelar en avgörande roll.  

   Det finns en fråga som lärarna och forskarna inte är överens om. Den handlar om vilka 

roller eleverna har i skolan. Enligt lärarna är eleverna aktiva deltagare. Men enligt forskarna 

är eleverna passiva lyssnare. Lindberg (1995) och Viberg (1987) hävdar att elevernas 

möjlighet att använda språket i klassrummet är mycket begränsade och läraren upptar ca 2/3 

delar av kommunikationen. Jag tror att en mer omfattande undersökning där ett större antal 

lärare deltar skulle bättre kunna belysa denna fråga.  

   Smågruppsarbete tycks ha en stor betydelse för den kommunikativa undervisningen. Både 

lärarna och forskarna håller med om det. Lindberg (1995) påstår att grupparbete ger eleverna 

ökade möjligheter att använda språket aktivt. Long & Porter (1985, i Lindberg 1995) tycker 

att arbete i mindre grupper kan skapa ett tryggare klimat, vilket en av lärarna också nämner. 

Detta kan bidra till att höja motivation och möjligheter till individualisering.  

   Sammanfattningsvis kan man säga att Sv2-undervisning håller på att utvecklas till en 

kommunikativ undervisning.  Jag hoppas att det håller i sig.  
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Bilaga 1 
Frågor till lärare 

 
1. I kursplanen för svenska som andraspråk står det att ”elever med annat hemspråk än 

svenska skall få sådana kunskaper i svenska att de kan och vågar uttrycka sig i tal och 
skrift i olika sammanhang”. Hur påverkar det din undervisning? 

2. Vilket tycker du är viktigast att utveckla – den kommunikativa eller grammatiska 
kompetens? Varför? 

3. Vilken undervisningsform, den formella eller den informella, tycker du främjar en 
kommunikativ undervisning? Varför? 

4. Hur ska undervisningen för invandrare ser ut för att eleverna ska kunna utveckla sina 
muntliga språkfärdigheter? 

5. Hur väcker man viljan att kommunicera hos invandrarelever? 
6. Hur brukar du motivera passiva elever? 
7. Vilka fördelar/nackdelar finns det med att arbeta i mindre grupper? 
8. Finns det någon koppling mellan språkinlärning i klassrummet och språkliga 

aktiviteter utanför klassrummet? 
9. Har eleverna möjlighet att prata svenska utanför skolan? 
10. Vad tycker du om att eleverna talar sitt modersmål på lektioner? 
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