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Abstract:  
This paper aims to study how students perceive their own language development is 
helped by oral interaction, and if their development is perceived as different whether it 
takes place the classroom or in their spare time. For the study, six students have been 
interviewed about their interaction habits and how their habits help them to develop 
their Swedish both in school and at their spare time. How the students experience 
their learning of second language varies. What they agree on is the importance of 
conversations regardless of the surrounding environment or subject of matter.     
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1. Inledning  
Samtalsinteraktion är något som är intressant ur språkforskningssyfte, inlärare tillägnar 

sig mycket av språket genom just samtalsinteraktion. Vem man samtalar med, hur man 

samtalar, vilket syfte samtalet har och vad man samtalar om har stor betydelse för 

interaktionen och lärsituationen. Skolverkets (2019) riktlinjer i kursplanen för svenska 

som andraspråk på gymnasieskolan är tydlig, eleverna ska delta i samtal och utveckla 

sina kunskaper för att kunna anpassa sig till syfte och mottagare. Många forskare har 

tittat på samtalsinteraktion och talstrukturer i klassrummet, men denna uppsats riktar 

sig mot elevens egna upplevelse av samtalsinteraktionens betydelse för att jämföra med 

forskningen om samtalsvariationer och hur eleverna upplever att lärare lyckas att 

anpassa undervisningen till deras styrkor.   

  

2. Bakgrund  
Tanken till denna uppsats är sprungen ur min egen skolbakgrund och min uppfattning 

av hur jag lärde mig språk, då min upplevelse ofta var att interaktion i skolan var 

ointressant och långt ifrån den typen av interaktion jag hade med personer som talade 

målspråket. Utan en förankring i verklig, eller autentisk interaktion finns därför en risk 

att motivationen till att lära sig språket sjunker. I förlängningen innebär det således 

sämre språkkunskaper.   

  

Självklart finns det mängder med olika sätt och anledningar att lära sig nya språk. Vissa 

gör det av intresse, andra av tradition eller rent av tvungna för att vara en del av och 

delta i samhället och alla dessa anledningar spelar roll i hur inlärningen går till. Om man 

är bosatt i landet där språket behövs för att göra sig förstådd eller om man planerar att 

åka dit i nöjesrelaterat syfte. Språket inom ett land har stor variation beroende på vilken 

situation en befinner sig i. Wedin påtalar att det är skillnad mellan det instutitionsspråk 

en talar i (för)skolan och det språk en använder på fritiden (2013:129). Det innebär 

också att alla elever har olika upplevelser av hur de tillägnar sig ett nytt språk bäst.  

  

Att lära sig ett språk innebär även att lära sig att interagera med andra människor. Detta 

kan ske på flera olika sätt, men i huvudsak via två olika huvudgrenar, talat eller skrivet 

språk. Utifrån dessa två grenar finns sedan oändliga möjligheter till interaktion, allt från 

ansikte mot ansikte till brev som skickas över långa avstånd. När man samtalar med 

andra människor sker en lärsituation, en människa ger av sin kunskap till en annan som 

tar emot, det faktiska lärandet kan däremot skilja sig väldigt mycket beroende på 

personernas kompetens, samtalsämne, sinnesnärvaro och mycket mer. Utbildning 

ska ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket 

2019), vilket innebär att du som lärare är skyldig att anpassa undervisningen till eleverna 

för att det ska öka lusten att lära. Ett lustfullt lärande är för det mesta det som ger bäst 

resultat, när eleverna finner en mening med det de gör, vill de göra det och lärandet är 

ett faktum.  

  

  

 I centralt innehåll för kursplanen i svenska som andraspråk för gymnasieskolan framgår 

det att eleverna ska kunna ”göra sig förstådd i samtal och diskussioner” (Skolverket 

2019), men det finns inga klara riktlinjer för hur samtalen ska gå till, vilka eleverna ska 

prata med och om vilka ämnen. Ellis menar att man kan anta att lärandet snarare är 

slumpmässigt än avsiktligt (1999:4), en kan ha en avsikt när man skapar olika 
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lärsituationen, men en kan aldrig veta vad mottagaren faktiskt lär sig av situationen. Det 

man kan fundera mer på utifrån Ellis (1999:4) antagande är om man ytterligare kan 

påverka omständigheterna, om vi kan optimera förutsättningarna för lärande.   

  

Uppfattning om vad den optimala lärmiljön är kan skilja sig åt, i klassrummet försöker 

lärare skapa så goda förutsättningar som möjligt för att gynna elevernas lärande, medan 

det kan vara så att andra hämmas just av att det är i klassrumsmiljö. Krashen (i 

Abrahamsson 2009:15) menar att andraspråkstillägnande, det som sker naturligt med 

målspråkstalare, är mest intressant. Han kallar det för äkta andraspråksbehärskning och 

att det är den kunskapen som gör att andraspråkstalaren kan använda målspråket mer 

automatiskt (Abrahamsson 2009:15). Det är alltså stor skillnad på samtal om samtalet 

är ett äkta autentiskt samtal som är meningsfullt och mer naturligt för eleven eller om 

samtalet är påhittat bara för att det ska finnas något att samtala om.   

  

I kommande text kommer de naturliga samtalen att benämnas som autentiska samtal 

och samtal med påhittade ämnen som äger rum i klassrummet som fiktiva samtal.  

  

2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken upplevelse sex gymnasielever som läser 

svenska som andraspråk har av olika typer av samtalsinteraktion i deras språkutveckling.  

  

2.2 Frågeställningar  

Hur upplever eleverna själv att deras inlärning gynnas av   

1. autentiska samtal i klassrumsmiljö,   

2. fiktiva samtal i klassrumsmiljö och   

3. autentiska samtal utanför klassrummet?  

4. Hur upplever eleverna att deras språkutveckling gynnas av enskilda samtal 

respektive samtal i grupp?  

  

2.3 Definition av centrala begrepp  
Autentiska samtal i denna studie definieras enligt Svenska Akademien (SAOL) som äkta 

samtal. Vidare menas i studien samtal som är kopplade till vad som sker för stunden 

och är elevnära.   

Fiktiva samtal definieras enligt SAOL som uppdiktade samtal. Läraren eller uppgiften 

har ett bestämt syfte och mål som inte behöver ha en konkret koppling till tid eller plats, 

exempelvis en nedskriven dialog i en lärobok eller samtal runt ett i förväg bestämt ämne.   

  

2.4 Disposition  
I kapitel tre kommer en redogörelse av tidigare forskning, följt av en beskrivning av 

metoden som använts för att samla in material. Följande kapitel, fem, redogör för 

resultatet i de intervjuer som genomförts, först de olika samtalsvariationerna som 

undersökts följt av elevernas uppfattning av enskilda samtal och gruppsamtal, och 

slutligen, kapitel sex, en diskussionsdel där forskning och resultatet diskuteras.  
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3. Tidigare forskning  
Samtalsinteraktion i skolan har undersökts av flera forskare, bland annat Landmark och 

Wiklund (2012), Lindberg (2013, 2000) och Rosén och Wedin (2015). Främst finns 

forskning hur samtalsinteraktion och talstrukturen ser ut i klassrummet, men till denna 

studie har det varit svårt att finna forskning som visar elevernas perspektiv av 

betydelsen av samtalsinteraktionens typ för deras språkutveckling. Landmark och 

Wiklund påtalar att undervisningen i skolan inte har hängt med i den mångkulturella 

utveckling som skett i samhället genom åren (2012:6), de hänvisar främst till 

litteraturundervisningen, men det gäller alla delar av undervisningen. De nyckelord som 

Rosén och Wedin lyfter fram som viktiga i undervisningen är autencitet, naturlig 

kommunikation och utmanande undervisning (2015:59). Dessa ord är viktiga att ha med 

under processen för att stötta det optimala lärandet. Att ha ”tillgång till kommunikation 

i naturliga sammanhang” ser de som viktigt för att ge eleverna möjlighet att ”producera 

språk, främst tal” (2015:59). Samtal ger så mycket mer än bara ord, det stöttar även 

inlärningen av andra samtalsregler som sällan uttalas i undervisningen, så som 

turtagning.   

  

Samtal skiljer sig åt beroende på vem eller vilka som samtalar menar Lindberg 

(2013:482), barn samtalar, enligt henne, om mer vardagsnära konkreta ting, medan 

vuxna är mer abstrakta i sina samtal. Det kan liknas med det Säljö (2014:104) menar, att 

tänkande och handlande är situerat i sociala kontexter och är således beroende av vad 

som händer runt omkring och vilka som är delaktiga för att det ska förstås på rätt sätt. 

Därför kan olika typer av undervisning behövas för olika elever beroende på hur de 

kommit till Sverige och hur länge de varit i Sverige. Tydliga rutiner och ordning menar 

Rosén och Wedin (2015:135) är viktigt för nyligen anlända, allt för att hålla fokus på 

undervisningen i språkets grunder. Ytterligare att tänka på är att en undervisning som 

baseras på autentiska samtal kan falla platt och endast gynna BICS (Basic Interpersonal 

Communicative Skills), ett enkelt språk som gör att eleven har ett ytflyt och klarar sig i 

vardagsituationer (Cummins 2001:67). Dock riskerar eleven att istället halka efter i det 

Cummins (2001:67) benämner som CALP (Cognitive/Academic Language Proficiency), 

det akademiska, abstrakta språket som krävs för att klara studier på högre nivå 

(Landmark och Wiklund 2012:33). Även Lindberg (2000:3) menar att skolkunskaperna 

blir svårare att förstå när de inte kopplas samman med elevernas vardagskunskaper, 

vilket kan jämföras med Cummins (2001:67) fyrfältsmodell, se Figur 1. Där menar han 

att det bästa lärandet sker genom förflyttning inom fälten enligt ordningen A-B-C-D. I 

modellen utgår lärandet från fält A i ett kognitivt enkelt, kontextualiserat lärande, för 

att sedan förflyttas till kognitivt krävande, kontextualiserat, B, båda förankrade i kontext 

men olika kognitivt krävande. Nästa fält, C innebär ett kognitivt enkel och kontext 

reducerat lärande och slutligen kognitivt krävande och kontext reducerat i fält D 

(Cummins 2001:67-68). Vidare förklarar Cummins (2001:68) att i ruta A befinner sig 

inlärare när de lär sig vardagsspråket, medan i ruta D det akademiska skolspråket. 

Eleverna får därmed en bättre förberedelse för nästa steg i och med att kraven ökar i 

fyra olika steg. Detta faller även till viss del in med Vygotskys teorier om ”scaffolding” 

och den proximala utvecklingszonen, att lärandet ska ske strax över elevernas förmåga 

med stöttning av tidigare kunskaper och erfarenheter (Vygotsky, citerad i Lindberg 

2013:493). Även Vygotsky har alltså kommit fram till att lärandet bör ske stegvis med 

utgångspunkt i vad eleven redan kan eller som är elevnära (Vygotsky 1978:87, citerad i 

Lindberg 2013:492). Rosén och Wedin stämmer in på sitt håll och menar att ”kunskap 

lärs mest effektivt ut när den kopplas till tidigare kunskap och erfarenhet” (2015:38). 
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Lärande och utveckling som sker på detta sätt är sociokulturellt producerad och bygger 

på intryck utifrån.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Kognitivt enkelt    

  

Kontext Kontext bundet 

reducerat  

      

Kognitivt krävande  

  

Figur 1, efter Cummins (2001:67) fyrfälts modell  

  

  

  

Det sociokulturella lärandet kan beskrivas som ett sätt att lära i en social kultur, men 

det är viktigt att hitta en balans att bli instruerad, men inte låta sig göras åt. Vid en 

problemlösning är det lätt att den mer kunniga tar över och gör samtidigt som hen 

beskriver vad hen gör, men i ett optimalt lärande menar Säljö (2014:124) att en gör 

tillsammans. Den mer kunnige instruerar den mindre kunnige, för enkelheten kallad 

nybörjaren, utan att ta över, istället förs en diskurs hur problem kan lösas. Genom dessa 

samtal och stöd genom problemlösningen ska nybörjaren så småningom känna sig 

tillräckligt säker för att lösa liknande problem på egen hand. I omfattningen för denna 

uppsats kan ett sådant problem bestå i hur nya ord ska läras in och uppfattas, huruvida 

eleverna ska serveras en enkel förklaring av ett ord eller om de ska vara delaktiga i hur 

en kan ta reda på vad ordet betyder och hur det används.   

  

I ett vardagligt samtal (autentiskt) förhandlar samtalsparterna fram en gemensam 

förståelse där den mer erfarne bidrar med extra stöd i samtalet (Lindberg 2000:3; 

Lindberg 2013:485) här finns vissa likheter med hur ett spädbarn som växer upp lär sig 

språk genom sin omgivning, utan särskild undervisning, lärandet sker genom 

interaktion med andra, lika kunniga eller mer kunniga (Rosén & Wedin, 2015:54). 

Andraspråksinlärning sker på ungefär samma sätt, svårighetsgraden bör ligga på samma 

nivå eller ännu hellre strax över kunskaperna. Å andra sidan, klassrumssamtal som sker 

mellan lärare och elev följer oftast så kallad IRU struktur, Initiering- Respons- 

Utvärdering, läraren ställer en fråga eleven får kort tid för att svara och elevens svar 

utvärderas direkt (Lindberg 2000:2). Dock kan autentiska samtal även ske i klassrummet, 

Rosén och Wedin (2015:93) ger ett exempel på en lärare som lämnar utrymme till en 

elev att berätta om vad hen upplevt. Eleven försöker förklara för övriga och med hjälp 

av läraren och ytterligare tre elever förhandlar de fram en förståelse av samtalet.  

  

A  C  

B  D  
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Att få möjlighet till att öva språket många gånger genom autentiska samtal, gärna mellan 

elev och elev, menar Rosén och Wedin (2015:36) är viktigt. Genom den typen av samtal 

får eleverna precis som Lindberg (2000:4) menar möjlighet att med alla medel 

tillsammans förhandla fram en mening i samtalet. Dessutom som Rosén och Wedin 

(2015:23) skriver kan elever emellan erbjuda fler tillfällen till autentiska samtal än läraren 

har möjlighet till i en klass med elever. Här kan smågruppsamtal bidra till att eleverna 

är mer aktiva jämfört med när lärare ställer frågor rakt ut i klassrummet enligt Rosén & 

Wedin (2015:153), samtidigt som Lindberg problematiserar det faktum att elevernas 

språk blir mer vardagsnära i olika gruppsamtal jämfört med lärarens och läromedlens.  

Detta menar hon skapar en klyfta som hämmar eleverna att tillägna sig ett vetenskapligt 

språk (Lindberg 2000:6). Medan i en studie av Ekdén och Wallin (2016:15) tittar de på 

hur eleverna kan vara ett stöd för varandra i grupparbeten och hur det kan stärka och 

stötta både kunskapsutvecklingen och språkutvecklingen. Ett sätt att stötta 

utvecklingen som Gröning (2006:16) nämner är hur eleverna tillsammans kan förtydliga 

meningen i samtalet genom att omformulera och upprepa ord. Ett annat fenomen som 

Säljö (2014:109) tar upp och som gynnas i grupparbeten är ”tip-of-the-tongue”, att ha 

något på tungan men utan att få fram det, i detta läge finns det större möjlighet att lära 

tillsammans i en grupp. I ett exempel han beskriver har en elev en bild av ett ord men 

lyckas inte formulera det rätt i kontexten, genom att utveckla vad hen menar och 

samarbete i gruppen och får eleverna tillslut fram rätt ord som den första eleven är ute 

efter. Det här menar Säljö blir ett tillfälle att lära tillsammans.   

  

Rosén och Wedin (2015:59) påtalar att klassrummet ofta är enda platsen för vuxna 

inlärare att öva på det nya språket, samtidigt hänvisar de till forskning som menar att 

interaktionen som erbjuds inte är tillräcklig för deras utveckling (Rosén & Wedin 

hänvisar till Lindberg 2004; Wedin 2010). Dock påtalar de att eleverna inte förnekas sin 

flerspråkighet eller identitet, men då eleverna och då framförallt vuxna, främst har 

klassrummet eller skolan som arena för det svenska språket är det viktigt att ta vara på 

alla möjligheter för övning, oavsett aktivitet (Rosén & Wedin 2015:137).  

  

En annan aspekt som Landmark och Wiklund (2012:28) lyfter i samband med 

språkinlärning är laddningen i mångkulturella koder, att lära sig hur man förhåller sig i 

olika situationer i samhället det är starkt kopplat till språket och kan vara lättare att ta 

till sig i autentiska situationer jämfört med i klassisk klassrumsinteraktion. Dessutom är 

samtalspartnern för eleverna viktig enligt Ekdén och Wallin (2016) eftersom det är i 

utbytet mellan varandra som lärandet sker, om eleverna är på olika språklig nivå måste 

de utveckla strategier för att förstå varandra, eleverna har möjlighet att samspela och ta 

lärdom från varandra. Därför anser Rosén och Wedin (2015:42) att använda språket i 

autentiska samtal är avgörande för att konkretisera lärandet och undvika att språket blir 

endast abstrakt och något som inte kan användas.   

  

4. Metod  
I följande avsnitt beskrivs valet av metod, urval samt hur genomförandet gått till, 

tillsammans med de forskningsetiska överväganden som gjorts inför undersökningen.   

  

4.1 Val av metod  

För att undersöka andraspråksinlärares upplevelser av samtalsinteraktion har 

semistrukturerade intervjuer valts eftersom den anses som mest lämplig metod. Den 
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semistrukturerade intervjumodellen ger forskaren en flexibilitet att utforska frågorna 

djupare genom att den intervjuade kan utveckla sina svar mer genom att anpassa 

ordningsföljden på frågorna eller ställa relevanta följdfrågor (Denscombe 2016:266). 

Intervjuformen ger därför större möjligheter till en explorativ dialog mellan intervjuare 

och deltagare genom att semistrukturerad intervju ger en närmare relation mellan 

intervjuare och informanten än en strukturerad intervju (Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström 2013:56). Vidare avgränsas intervjuerna till personliga intervjuer, ett 

möte mellan intervjuaren och den enskilda informanten, vilket ger möjlighet att 

fokusera på en informant i taget för att anpassa och utforska svaren efter varje enskild 

informant (Denscombe 2106:267).   

  

4.2 Urval  

Lärare på andraspråksundervisningen vid samtliga gymnasieskolor i ett län i norra 

Sverige tillfrågades om de hade möjlighet att upplåta tid samt elever till undersökningen 

varpå endast en lärare från Alenskolan svarade att tre elever kunde delta. För att utöka 

underlaget tillfrågades även en högstadieskola, Hasselskolan i länet där ytterligare tre 

elever kunde ställa upp för en intervju.   

  

Grundkriterierna för urval av informanterna till denna undersökning är att de uppnått 

16 års ålder vid intervjutillfället, samt att de har förmågan att samtala på svenska. 

Undersökningen rör sig om ett icke-sannolikhetsurval då urvalet påverkats utifrån 

skolornas läge samt att det inom uppsatsen ramar inte finns möjlighet till den stora 

mängd data som skulle behövas för ett sannolikhetsurval (Denscombe 2016:65).  

  

Elev  Skola  Ålder  Antal år i Sverige  

Elev 1  Hasselskolan  16  6  

Elev 2  Hasselskolan  17  6  

Elev 3  Hasselskolan  16  3  

Elev 4  Alenskolan  17  4  

Elev 5  Alenskolan  17  2  

Elev 6  Alenskolan  19  3  

Tabell 1, översiktstabell över elevernas bakgrund  

  

4.3 Genomförande och bearbetning av data  

Inför intervjuerna har intervjuaren fört en diskussion med elevernas undervisande lärare 

för att få exempel tagna ur elevernas erfarenheter i skolan för att kunna förklara 

skillnaden mellan de olika samtalen som undersöks. Intervjuare och informanter har 

därefter träffats enskilt i ett grupprum på den skola de undervisas för att det ska vara 

en trygg plats för informanten. På Alenskolan hade informanterna den aktuella 

lektionen en vikarie som endast var delvis insatt i forskningsintervjuerna och lektionen 

genomfördes inte på samma sätt som med ordinarie lärare och eleverna fick gå cirka 20 

minuter tidigare från lektionen.   

  

De semistrukturerade individuella intervjuerna har tagit mellan nio och 15 minuter och 

behandlat frågor om hur eleverna uppfattar att olika samtal i och utanför klassrummet 

stöttar deras språkutveckling, samt hur de upplever att gruppsamtal respektive enskilda 

samtal stöttar dem i språkutvecklingen. Tre av eleverna, elev 1, elev 2 samt elev 3 

godkände att intervjuerna spelades in, detta kompletterades med minnesanteckningar 
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under intervjun. Under tre av intervjuerna, elev 4, elev 5 samt elev 6 fördes endast 

minnesanteckningar som sedan bearbetades direkt efter avslutad intervju.  Frågorna 

som intervjuerna baserades på återfinns i Bilaga 3. Ur intervjuerna har sedan 

information som berör frågeställningarna valts ut, i huvudsak utifrån samtalets karaktär, 

fiktivt eller autentiskt, i klassrummet eller på fritiden samt i grupp eller enskilt, och 

noterats under respektive frågeställning under resultat och analys.   

  

4.4 Forskningsetiska överväganden  

Inför undersökningen har forskningsetiska överväganden gjorts och tagits hänsyn till, 

samtliga informanter är över 16 år och har informerats om deras möjlighet till 

omedelbart avslutande av deltagande. Informanterna har tagit del av ett 

informationsbrev som återfinns som Bilaga 1, samt signerat en blankett om samtycke, 

Bilaga 2. Genomgående i uppsatsen är informanternas namn fingerade för att bevara 

deras anonymitet. För att skydda informanterna finns inga namn utskrivna, samt 

skolornas namn är fingerade. I frågeställningarna till informanterna har frågor av 

synnerligen känslig karaktär, så som kön, undvarats då det för denna begränsade 

undersökning inte funnits som relevant.   

  

  

5. Resultat och analys  
I följande avsnitt, presenteras först en sammanställning av elevernas svar följt av en 

sammanfattning av varje elevs svar i respektive fråga.    

  

   

5.1 Fiktiva samtal i klassrummet  

Den samlade bilden av elevernas upplevelse av fiktiva samtal är positiv. I stort menar 

de att fiktiva samtal bidrar till att använda ord som de annars inte skulle använda och i 

dialoger som blir lästa behöver eleverna inte fundera på om det blir rätt. Nedan följer 

elevernas enskilda svar.  

  

Elev 1 menar att samtal med andra personer som en känner sig trygg med är en 

bidragande orsak till hens språkutveckling. Hen påtalar att prata mycket är bra för att 

bli säkrare på att prata, använda rätt ord och uttal, men att prata inför klassen gör hen 

jättenervös.   

  

Elev 2 berättar att hen får lära sig nya ord genom fiktiva samtal och använder sig av en 

kontext-strategi, att genom meningen förstå ord som hen annars inte förstår.   

  

Elev 3 förklarar att hen gärna vill veta innan vad allt betyder och vill ha kunskap för att 

kunna vara säker på att det blir rätt, att det då kan bli svårt om vissa ord är nya. Men 

när hen hört ordet flera gånger och lärt sig det är det lättare att använda det själv.   

  

Elev 4 svarar endast kortfattat att hen föredrar fiktiva samtal utan att ge någon tydlig 

förklaring till varför trots försök att hen ska utveckla sitt svar.  

  

Elev 5 menar att det fungerar bra med fiktiva samtal där ämnet eller texten/innehållet 

är bestämt, då man lärt sig orden kan man använda dem i andra samtal eller texter. Hen 

påtalar även att detta är bästa samtalstypen.   
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Elev 6 är också av åsikten att fiktiva samtal är den bästa samtalsmetoden för att lära sig 

svenska, men säger samtidigt att om orden inte är intressant så vill hen inte lika aktivt 

lära sig dem.   

  

5.2 Autentiska samtal i klassrummet  

Vid en sammanfattning av elevernas svar tyder det på att det är lättare att falla in i vissa 

inriktningar när lärare uppmanar till autentiska samtal i klassrummet. Det gör att 

eleverna lättare tröttnar på att förklara om händelser som de varit med om.   

  

Elev 1 tycker inte att det är någon större skillnad mellan fiktiva samtal och autentiska 

samtal ur lärande perspektiv. Hen menar att det kan vara roligt att prata bullshit om 

helgen, till exempel, i klassrummet, men man kan också prata seriöst och utveckla 

ordförrådet. Samtidigt ser hen lite skillnad om det är samtal som sker vid prov, då måste 

hen vara mer fokuserad och tänka på hur hen ska prata, vad samtalet ska handla om, 

vilka ord som ska användas, vilket hen menar hjälper till i språkutvecklingen.   

  

Elev 2 säger att hen inte pratar så mycket på lektionerna men att det är lättare att 

fokusera på språket då när det är lugnare i klassrummet än i uppehållsrummet på skolan.   

  

Elev 3 har åsikten att det är bra med autentiska samtal, men hen upplever att det gynnar 

hen inte i språkutvecklingen. Man upprepar bara samma ord som man tidigare sagt, 

medan i samtal där innehållet är bestämt tvingas man att använda nya ord som man inte 

vanligen använder.   

  

Elev 4 säger att man tränar på uttalet men kan inte förklara detta på ett sätt som blir 

tydligt förknippat med frågan.   

  

Elev 5 tycker att det hjälper med autentiska samtal då hen får tänka tillbaka vad hen 

gjort och kan koppla orden till sina egna erfarenheter.   

  

Elev 6 svarar uppgivet att hen tröttnat på samtal om sig själv men att det är väl bra att 

man lär sig förklara från sig själv.  

  

5.3 Autentiska samtal på fritiden  

I summeringen av elevernas samtal som gäller fritiden, det vill säga samtal utanför 

klassrummet, kan vi se att elevernas uppfattning varierar om hur interaktionen gynnar 

språkutvecklingen. Främst hänger det samman med vilken kontakt eleven har med 

framförallt svensktalande personer utöver skoltiden.  

  

Elev 1 tycker att samtal i till exempel fiket på skolan är mycket lättare än att prata inför 
klassen. Det är mycket lättare på fritiden menar hen, för att då kan man välja vem man 
pratar med.  
  

Elev 2 skiljer på var samtal på fritiden sker, om det är på skolan kan miljön vara skrikig 

och stökig och då är det svårt att fokusera så att det blir rätt. Eleven jämför rast-samtal 

med samtal vid fotbollsträningen, och menar att det är så olika att det är svårt att likställa 

dem. Det finns ord som bara används i skolan, det finns ord som man bara använder 
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på fotboll, eller ord som man bara använder med vissa personer, och det är inte samma 

sak förtydligade hen och syftar till språkutvecklingen.   

  

Elev 3 anser att samtal på fritiden är bra för då pratar man oftast med kompisar, och då 

är det lättare att samtala när inte läraren hör om man gör fel, utan ”man kör bara på.” 

Dessutom menar hen att en bra kompis, speciellt svenska, kan rätta en om man säger 

fel, men om kompisen inte är så bra på svenska kan det bli att man lär sig fel.   

  

Elev 4 svarade inte på denna fråga.   

  

Elev 5 påtalar att samtalets karaktär inte spelar någon roll, det är bara att prata ändå. 

Hen fokuserar på att lära sig mer och då är samtalstypen sekundär.   

  

Elev 6 tror att samtal på fritiden skulle hjälpa, men hen har inga svenska vänner och 

pratar främst sitt modersmål utanför skolan.   

  

5.4 Samtal i grupp eller enskilt  

Flera av eleverna lyfter både för och nackdelar med gruppsamtal och enskilda samtal. I 

gruppsamtal kan det finnas en problematik i delaktigheten i samtalet, samtidigt som det 

finns flera personers ord och tal att lära sig av. Enskilda samtal kan i sin tur ge mer 

utrymme för eleven att tala samtidigt som det tvingar fram en dialog med en 

samtalspartner.   

  

Elev 1 upplever att gruppsamtal är bäst för hens språkutveckling. Det hjälper hen att 

höra nya ord från andra elever och höra andra åsikter. Men nackdelen är att eleven själv 

tycker inte att det är lika roligt att prata själv utan är då orolig att det ska bli fel.  

  

Elev 2 tycker att det kan vara svårt att fokusera på flera samtidigt i en grupp. Hen menar 

att det alltid är en som är stökig och stör i en grupp och låter inte andra tala, och om 

man säger något fel är det ingen som rättar en. Därför tycker hen att enskilda samtal 

fungerar bättre. Man kan fokusera på en, säga som det är och allt behöver inte förklaras.   

  

Elev 3 har liknande åsikt som elev 2, att det är svårare att komma till tals i en grupp. 

Om det är fem personer i en grupp pratar fyra som kan bäst svenska, medan den som 

kan minst sitter tyst. Å andra sidan i enskilda samtal blir båda personerna tvingade att 

delta i samtalet.  

  

Elev 4 tycker inte att det spelar någon roll om det är gruppsamtal eller enskilda samtal.   

  

Elev 5 anser att det är lättare att ställa frågor om det är gruppsamtal eftersom det är fler 

elever som kan svara. Och genom fler frågor menar hen att man lär sig mer.   

  

Elev 6 är orolig när det är gruppsamtal, eftersom eleven menar att hen är blyg är det 

svårt med grupper, för att det finns en rädsla att det ska bli fel och att det leder till att 

någon skrattar.   
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6. Diskussion   
I avsnittet nedan följer en diskussion för att besvara forskningsfrågorna och koppla 

resultatet till tidigare forskning och bakgrund.   

  

6.1 Fiktiva och autentiska samtals betydelse för språkutvecklingen  

I kursplanen i svenska som andraspråk för gymnasieskolans står det att undervisningen 

ska innehålla deltagande i samtal och diskussioner (Skolverket 2019) dock inget 

uttryckligen om hur samtalen ska gå till, men som lärare strävar man alltid efter att stötta 

elevernas språkutveckling på bästa sätt. Denna undersökning har visat en varierad bild 

av hur eleverna upplever att olika samtalsvariationer hjälper dem i språkutvecklingen. 

Som framgår i avsnitt 5.1 tar eleverna upp hur fiktiva samtal med andra stärker deras 

uttal, val av rätt ord, lära nya ord som exempel på denna varierande bild. En annan 

reflektion är att autentiska samtal kan hjälpa till att koppla ihop ord och erfarenheter. 

Genom fiktiva samtal blir de styrda till att använda och lära sig nya ord, och som elev 

2 berättat använder hen sig av en kontextstrategi för att förstå nya ord. Elev 1, elev 3 

och elev 6 nyanserar bilden ytterligare genom att ta upp nackdelar med framförallt 

autentiska samtal i avsnitt 5.2. De menar att det kan vara lätt att fastna i struntprat och 

bara använda ord en är bekväm med, eller så blir samtalen repetitiva och fastnar i ett 

allt för elevnära samtal. En tänkvärd reflektion vid frågan om autentiska samtal på 

fritiden, avsnitt 5.3, är att vissa elever var medvetna om och såg stor skillnad på var 

samtalen ägde rum och med vem hen samtalade. I en miljö med hög ljudvolym, som 

fiket på skolan, uppger elev 2 att det kan vara svårt att hålla fokus och uttala korrekt, 

medan det kan vara lugnare på andra ställen. Dessutom reflekterar hen över att det 

beror mycket på situationen, plats och personer om och vilka ord en lär sig. Vissa ord 

är knutna till fotbollsträning och andra till skol-aktiviteter. I detta material har även elev 

1 och 3 ha åsikten att platsen spelar roll, att samtala på fritiden är lättare än i 

klassrummet då hen har möjlighet att välja samtalspartner. På sätt och vis instämmer 

elev 6, då hen inte har några svenska vänner utanför skolan blir skolan och klassrummet 

en central roll för att komma i kontakt med svenska och därmed central roll i 

språkutvecklingen.  

  

Klassrummet är för vissa elever den enda platsen att verkligen öva på språket (Rosén & 

Wedin 2015:59) och det går inte att bortse från, alla typer som är möjliga behöver finnas 

i klassrummet, för som nämnts är elevernas uppfattning o dess betydelse för 

språkutveckling delad. Fyra av sex elever uttrycker att de föredrar fiktiva samtal, en 

upplever autentiska samtal i klassrummet som mest lärorikt, medan en elev av sex säger 

att det inte spelar någon roll vilken typ av samtal det är. Samtliga sex elever förklarar 

hur de anser att samtalstyperna hjälper dem i språkutvecklingen, och att det hjälper olika 

delar av språkutvecklingen, detta stämmer överens med till exempel Cummins (2001:64) 

teorier om BICS och CALP. Olika delar av elevernas språk utvecklas eller tränas 

beroende på vilken samtalskaraktär som används. Det som kan bli en svårighet är att 

återskapa den typ av samtal som sker utanför skolan, på fritiden, mellan två elever då 

elever i denna undersökning vittnar om att fördelen med de samtalen är att ingen lärare 

finns i närheten och observerar då de tycks uppleva varje möte med lärare som en 

bedömningssituation.  
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6.2 Autentiska samtal i klassrumsmiljö  
Elevernas samlade bild av autentiska samtal i klassrummet är att det är bra att prata, 

ofta kan det vara tryggare att prata med en kompis än en lärare, som Lindberg (2000:3; 

2013:485) beskriver, i mer vardagliga samtal kan parterna förhandla fram en gemensam 

mening och förstå tillsammans. Elev 3 menar å andra sidan att det inte hjälper så mycket 

i språkutvecklingen eftersom man bara upprepar det man sagt, dock är det viktigt enligt 

Rosén och Wedin (2015:36), eftersom det ger eleverna så mycket mer än bara ord, dels 

autenciteten, att faktiskt kunna kommunicera naturligt, men även möjligheten att träna 

på det eleven redan kan. Ytterligare en aspekt som elev 5 upplever gynnas av autentiska 

klassrumssamtal är att tänka tillbaka och reflektera över vad hen gjort, det gör att eleven 

kopplar ihop lärandet med sina egna erfarenheter, som även elev 6 nämner, och kan 

utgå från språket som man redan kan. I Vygotskijs (citerad i Lindberg 2013:493) teori 

om proximala utvecklingszonen utgår lärandet från kunskaper som redan finns, och att 

nya kunskaper skall tillföras strax över, det vill säga i den proximala utvecklingszonen. 

Genom att reflektera över tidigare erfarenheter som elev 5 och 6 menar kan samtalen 

utvecklas från det de redan kan, nya ord kan tillföras av läraren genom synonymer och 

det möjliggör ett lärande och en språkutveckling för eleverna. Autentiska samtal kan 

även hjälpa eleverna att i ett senare skede förstå abstrakta samtal senare i sin utbildning, 

Cummins (2001:67) fyrfältsmodell visar ett lärande som är uppdelat i fyra olika delar, 

och om tidiga samtal skulle ta plats i zon D är risken stor att innehållet blir för svårt för 

eleverna att ta till sig och förstå, varför samtal till en början kan dra fördel av att börja i 

zon A (se figur 1 s. 6).  

  

  

6.3 Fiktiva samtal i klassrumsmiljö  
Vad gäller elevernas reflektioner av fiktiva samtal i klassrummet, menar de att fiktiva 

samtal stöttar eleven med nya ord i rätt sammanhang och pushar eleven att både testa 

och sen använda nya ord, det menar elev 2, elev 5 samt elev 6 i avsnitt 5.1. Elev 5 

förklarar det med att eleverna styrs till vissa ämnen med nya ord i fiktiva samtal. I dessa 

samtal kan eleverna använda sig av kontexten för att förstå innehållet även om orden 

är nya menar elev 2. Elev 6 å andra sidan är tydlig med att även ordens innebörd är 

viktig för att hålla intresset uppe och motivationen att lära sig levade, med ett 

ointressant ämne är risken att eleven tappar motivationen till att lära sig.  Att bli styrda 

i samtalen där vissa ord används blir för eleverna en utmanande undervisning som 

Rosén och Wedin (2015:59) menar har en nyckelroll för språkutvecklande undervisning. 

För att lära sig nya ord behöver eleverna styras mot nya ämnen och få till sig ord som 

de inte tidigare använt. Något som kan bekräfta Rosén och Wedins tankar är bland 

annat elev 1 som förklarar att fiktiva samtal är bra för då får man prata mycket och 

upprepa orden och träna på uttalen tills man kan dem, liksom elev 3 menar att det är 

lättare att använda nya ord är man hört dem flera gånger. För att eleverna ska utveckla 

det språk som Landmark och Wiklund (2012:33) menar att eleverna behöver för högre 

nivå studier behöver de utmanas i undervisningen och använda nya ord. CALP är svårt 

att uppnå i vardagliga samtal och det är eleverna till viss del medvetna om. I avsnitt 5.3 

visar elev 2 på detta genom att lyfta skillnaden mellan samtal som sker på rasten och 

samtal som sker på fotbollsträningen, hen säger att det finns vissa ord som hen endast 

använder i skolan. Elev 1 och elev 3, i avsnitt 5.2, upplever å andra sidan ingen skillnad 

mellan på samtalets karaktär i språkutvecklingssyfte, vilket skulle kunna jämföras med 

språkkaraktärerna BICS och CALP. Skolverkets (2019) läroplan för gymnasieskolans 

samtliga tre svenska som andraspråks kurser har i sitt centrala innehåll att eleverna ska 
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vara ”deltagande i diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte 

och mottagare”, av elevernas svar framgår att de upplever att fiktiva samtal ger stöd för 

den utveckling av ordförrådet och anpassning som behövs för att möta skolverkets 

riktlinjer.   

  

6.4 Autentiska samtal utanför klassrummet  
Rosén och Wedin (2015:36) påtalar vikten av att eleverna har och får möjlighet att öva 

på språket så mycket som möjligt och att fritiden kan vara ett bra tillfälle. Elev 1 är inne 

på samma spår, hen tycker att det är svårt att prata inför klassen, medan på fritiden kan 

hen välja vem hen pratar med, elev 3 instämmer, men tycker också att det är lättare när 

läraren inte hör. Lindberg (2000:2) menar att samtal mellan elev och lärare ofta följer 

en IRU struktur, och i fallet med elev 3 uttrycker eleven oro att samtal med läraren ska 

utvärderas och ge negativ respons tillbaka, medan vid samtal med kompisar finns inte 

den oron, trots att hen gärna vill bli rättad av kompisen om uttalet eller ordet är fel. Här 

finns också kopplingar till Ekdén och Wallin (2016:24) som menar att interaktion 

mellan två elever på olika nivå kan gynna båda elevernas språkutveckling eftersom båda 

eleverna, i samspelet, tillämpar strategier för att förstå varandra.   

  

Ett annat intressant resonemang att ta del av är elev 2s tankegång om olika typer av ord, 

att vissa ord hör till fotboll eller samtal med olika personer och andra hör ihop med 

skolan, den här eleven är således på något plan medveten om det Cummins (2001:64) 

talar om som BICS och CALP. För att prata med kompisar behövs ett visst ordförråd 

och det kan man tillägna sig via samtal med kompisar medan i skolan är det en annan 

typ av språk som krävs för att hänga med i skolundervisningen, det akademiska språket 

som också krävs om eleven ska vidare studera på högre nivå, den typen av 

språkutveckling kopplar eleven till fiktiva samtal som läraren har större styrning över.   

  

6.5 Samtal enskilt eller i grupp  

När det gäller att samtala i grupp eller enskilt svarar tre av sex elever att de föredrar 

enskilda samtal, en som föredrar gruppsamtal samt en som inte tycker att det spelar 

någon roll. De elever som föredrar enskilda samtal motiverar det enligt följande, elev 2 

att det kan vara svårt att fokusera på flera samtidigt i ett gruppsamtal, elev 3 tycker att 

det ofta är någon eller några som tar över medan elev 6 upplever att blygheten ställer 

till det, tillsammans med oron att hen ska säga något fel och att någon skrattar åt hen. 

Det står i viss kontrast till den studie av Gröning (2006) där eleverna i icke lärarlett 

arbete ger stöd åt varandra och utvecklar språkkunskaper tillsammans. Genom 

smågruppsarbete menar Gröning (2006:16) att eleverna deltar i utforskande samtal där 

ord upprepas och idéer omformuleras tillsammans för att öka förståelsen. Samtidigt 

som dessa fördelar finns med smågruppsarbete, finns inget stöd för att det skulle vara 

en effektivare undervisningsmetod än någon annan (Gröning 2006:19)  De elever som 

är mer positivt inställda till grupper påtalar fördelar som att det enligt elev 5 går att ställa 

fler frågor då det är fler elever i som kan svara, eller elev 1 som får höra fler nya ord när 

det är flera personer som talar. Ekdén och Wallin (2016:24) påtalar därför hur viktig 

gruppens sammansättning är för att möjliggöra en god kunskapsutveckling. Vad man 

strävar efter i samtal är såklart att eleverna deltar och elev 3 menar att i enskilda samtal 

är det större tvång att delta för att det ska bli ett samtal, vilket gynnar hens förmåga att 

tala.  

  



  16  

6.6 Metoddiskussion  

För att besvara frågeställningarna i denna undersökning har en kvalitativ ansats valts 

med individuella semistrukturerade intervjuer. Intervjuer var en lämplig metod då det 

belyste informanternas upplevelser på ett tillfredställande sätt.  

  

Individuella intervjuer hjälpte forskaren att behålla fokus på en person i taget och hens 

svar. Dessutom blev transkriptioner av de inspelade samtalen enklare att genomföra då 

endast en röst var okänd för forskaren (Denscombe 2016:267) i motsats till en 

gruppintervju där flera röster är okända för forskaren och det blir svårare att urskilja 

vilken person som säger vad. Ytterligare en fördel var att under intervjun kunna anpassa 

frågornas ordning, till exempel att ställa fråga tre, om samtal på fritiden, direkt efter 

fråga ett, påhittade samtal i klassrummet, om eleven själv gjorde kopplingar till språket 

på fritiden när hen svarade då det blev ett naturligare samtal mellan informatören och 

forskaren. Att använda sig av semistrukturerad intervju gav möjlighet att ställa 

kompletterande frågor för att fördjupa svaren. Valet att använda semistrukturerad 

intervju kändes rätt utifrån den personliga karaktär som frågorna innebär, en 

semistrukturerad intervju ger en viss personlig känsla mellan informanten och forskaren 

(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:56). Dock finns alltid en risk att 

genom detta arbetssätt medvetet eller omedvetet vinkla frågorna mot att nå det svar 

som forskaren önskar.   

  

I denna undersökning utforskades den enskilda individens upplevelse av samtalets roll, 

vilket i en grupp intervju skulle kunna ge ett annat svar då informanten kan få ett 

bredare perspektiv genom att ta del av andras utsagor. Ytterligare att ta i beaktande 

gällande informanterna från Hasselskolans svar är att de för dagen hade vikarie under 

lektionen vilket kan påverka deras svar på så sätt att de inte hade samma kontroll över 

hur lektionen för övriga fortskred. Då jag lämnade grupprummet efter sista intervjun 

var genomförd hade samtliga elever lämnat klassrummet trots att 20 minuter återstod 

av lektionstiden.   

  

För studiens reliabilitet är det en fördel att spela in intervjuerna för att återge 

informanterna på ett korrekt sätt och ha möjlighet att lyssna på eventuella tonlägen som 

kan påverka hur svaren uppfattas. Då deltagandet i studien är helt frivilligt och på 

informanternas villkor fanns inte denna möjlighet vid tre av sex intervjuer varför det 

vid dessa tre tillfällen endast förts egna anteckningar. Detta bidrar till en viss osäkerhet 

huruvida vissa svar uppfattats och tolkats korrekt. För att minska risken för 

felaktigheter har samtalen skrivits ned noga utifrån anteckningar och minne omedelbart 

efter avslutade intervjuer, men avgörande kommentarer eller annan viktig information 

kan ha förbisetts.   

  

Även informanternas förmåga att kommunicera på svenska har en betydande del i dels 

hur frågorna uppfattas av informanterna samt hur informanterna upplever att de har 

möjlighet att svara på frågorna utifrån deras språkkunskaper. Vissa elever, främst de tre 

från Hasselskolan som varit en längre tid i Sverige, har uttryckt sig mer tydligt i 

förhållande till frågorna än eleverna från Alenskolan. I de fall då svaren varit oklara har 

forskaren omformulerat frågan för att få ett tydligare svar, men det har inte uppnåtts i 

alla fall varpå endast korta svar har varit möjliga att notera.    
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Vidare är informanternas svar enbart identifierade med ett nummer som informanten 

tagit del av, vilket lett till att vid oklarheter i efterhand är det svårt att finna rätt 

informant för komplettering. Otydliga svar har därför tagits bort från resultat samt 

analys.   

  

Beträffande urvalet är sex informanter inte tillräckligt för att ses som ett representativt 
underlag för hela populationen (Denscombe 2016:65) samt att urvalet skett på ett icke 
sannolikt sätt då de valts ut på särskilda skolor i en särskild region.   
  

I sin helhet bedöms semistrukturerade intervjuer som välfungerande för att besvara 

syfte så väl som forskningsfrågor. Det är en fördel att spela in för att sedan transkribera 

samtalen för att undvika feltolkningar samt intervjuarens eventuella brister i 

anteckningar. Slutligen för ett ses som ett representativt urval behövs betydligt mer 

underlag.  

  

  

  

6.7 Slutsatser och vidare forskning  

Den uppfattning som eleverna visat i denna undersökning varierar mellan olika elever 

och vilken miljö de befinner sig i. Det är inte möjligt att finna någon röd tråd i vilken 

typ av samtalsinteraktion som eleverna fungerar bättre eller sämre mer generellt utan 

den samlade bilden är att all samtalsinteraktion oavsett fiktiv eller autentisk, i skolan 

eller utanför skolan hjälper dem att bygga ordförråd, träna på nya ord och således 

utveckla deras kunskaper i språket. I skolan utvecklar de andra kunskaper och ord än 

vad de gör på fritiden och dessa två kompletterar varandra.  

  

Min tidigare uppfattning om språkinlärning stämmer inte med det eleverna svarat i 

undersökningen, kanske kan min uppfattning stämma bättre överens med utveckling 

av ett andraspråk som ska användas i rent nöjessyfte, där språket främst rör sig runt ett 

vardagsspråk. När elever lär sig ett andraspråk förväntas de behärska det i såväl 

vardagssituationer som i skol- och instutitionssituationer vilket gör att kravet på ett mer 

varierat språk är högre, både från dem själva och från skolan. Tack vare utvecklingen 

av läroplanen de senaste årtiondena har eleverna idag större inflytande i och över 

utformandet av sitt eget lärande och i utbildningen kan såväl fiktiva som autentiska 

samtal lyftas in för att utveckla språket hos eleverna. Därmed blir min tidigare syn på 

språkinlärning, att autentiska samtal är att föredra för språkutveckling, förlegad och 

passé.  

  

Vad som skulle kunna forskas vidare på är hur lärarna ser på elevernas möjlighet till att 

använda olika samtalsformer och om de formar undervisningen på så sätt att alla får 

möjlighet att utveckla olika diskussionsformer för att ha möjligheten att anpassa sig 

efter syftet. En annan studie som skulle kunna vara intressant är om det skiljer sig mellan 

hur elever uppfattar sin språkinlärning beroende på om det är andraspråk eller ett språk 

ur rent nöjessyfte som är målet. I denna studie som är ytterst begränsad är eleverna 

relativt överens om att alla olika typer av samtal är viktiga för deras språkutveckling och 

det är då angeläget att undersöka hur lärarna ser på saken.  
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Bilaga 1- Informationsbrev  
  

INFORMATION OM FORSKNINGSDELTAGANDE  

Jag, Helena Eriksson läser till svenska som andraspråkslärare vid Högskolan Dalarna och 

genomför en underökning med syftet att ta reda på hur elever upplever att de lär sig 

språk genom samtal.  

Denna undersökning är tänkt att underlätta för lärare i planeringen av undervisning för att 

möta elevernas upplevelser och främja en optimal lärmiljö.  

I undersökningen ingår personer som undervisas i svenska som andraspråk där skolor i 

Jämtlands län tillfrågats om deltagande i studien. Deltagande i undersökningen beräknas 

ta ca. 15-20 minuter, då du svarar på några frågor vid en intervju.  

Svaren från undersökningen kommer att presenteras anonymt i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan vidare motivering.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga  

  

Student  Handledare  

Helena Eriksson  Sofia Lindén  

H16heeri@du.se  nsa@du.se  

0702440586    

Ocke 170    

83792 Mörsil    
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Bilaga 2- Samtyckesblankett  
  

TILLFRÅGANDE OM SAMTYCKE  

Varje deltagare tilldelas ett ID-nummer för att för att vara avidentifierad men ha 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under undersökningen. Svaren 

analyseras anonymt.   

DU TILLFRÅGAS HÄRMED OM SAMTYCKE TILL DITT DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN:  

Jag samtycker till att Helena Eriksson, student vid Högskolan Dalarna, har rätt att 

använda mina svar i frågeformuläret i studiesyfte. Svaren är anonyma och jag har rätt 

att avbryta mitt deltagande när som helst under undersökningen utan vidare 

motivering.  

  

Underskrift   

  

__________________________________________________  

Namnförtydligande  

  

__________________________________________________  

Ort och datum   

  

___________________________________________________  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  21  

Bilaga 3- Intervjufrågor  
  

Intervjufrågor  

  

1. Hur upplever du att påhittade samtal i klassrummet hjälper dig i din 

språkutveckling?   

  

  

2. Hur upplever du att autentiska samtal i klassrummet hjälper dig i din 

språkutveckling?   

  

  

3. Hur upplever du att samtal på fritiden hjälper dig i din språkutveckling?  

  

  

4. Hur upplever du att gruppsamtal hjälper dig att utveckla svenska språket?  

  

  

5. Hur upplever du att enskilda samtal hjälper dig att utveckla svenska språket?  

  

  

  

  

  

   
  

    

  

  


