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Innehåll – samtal som metod

• VAD är språkutvecklande arbetssätt?
• Paus
• VARFÖR samtal som språkutvecklande arbetssätt?
• HUR samtal och digitala verktyg som språkutvecklande arbetssätt?



Att arbeta språkutvecklande: 
Packa upp en text
Text:

En bisk drallade en pirkus.
Pirkusen blev kansig
och dröftade knölsigt.

Frågor:
1. Vad gjorde bisken?
2. Hur blev pirkusen?
3. Hur dröftade pirkusen?
4. Har du förstått texten?
5. Vad i texten har du inte

förstått? Skriv nya frågor om 
texten. 



Vad vet vi? 
Exempel på språkutvecklande arbetssätt

www.menti.com



(Vad vet vi?) Vad vill vi veta? 

1. Vad är språkutvecklande arbetssätt?
2. Varför digitalt?
3. Hur kan vi arbeta utifrån olika metoder och modeller?
4. Hur kan vi mäta förkunskaper, se deltagarnas utveckling och ge dem det 

stöd de behöver i sitt fortsatta lärandet?
5. Om att studera som yrkesverksam vuxen – utmaningarna
6. Hur du undervisar medvetet språkutvecklande med samtal som metod
7. Hur du stärker deltagarna att våga tala
8. Exempel på smarta funktioner i mobilen som utvecklar deltagarnas 

muntliga kommunikationsförmåga



Språkutvecklande arbetssätt: före

• INVENTERA
• Menti.com
• Quiz
• Loggbok

E • SAMTALA
• Jämföra
• Utbyta 

erfarenheter
P

•ÖVERBLICKA
• Vad vet vi?
• Vad vill vi 

veta?
• Padlet/ 

begreppskarta

A

• Visuellt stöd
• Samtala och uppleva tillsammans
• Språkstöd (övers./”packa upp”)



Vad? Varför? Hur?



VAD och VARFÖR?

1. Utgå från förkunskaper och 

föreställningar

2. Ha resursperspektiv

3. Centralt: Kommunikation

4. Synliggör och packa upp språket

5. Dekonstruera och modellera 

texter och samtal



6. Utmana. ”Den proximala zonen”

7. Stöttning: Ge stöd så individen blir 
självständig (ex.vis lässtrategier)

8. Tillämpa formativ feedback

”Det som ett barn kan göra med lite hjälp idag 
kan det göra själv imorgon.”

Lev Vygotskij (1978:87)



Att undervisa vuxna – utmaningar

Malcolm Knowles (1998) 
sex teser i andragogik

1. Veta varför
2. Erfaren men ändå 

underordnad
3. Erfarenhet 

– källa och motstånd
4. Villighet och kunskapens 

relevans
5. Fokus: livssituation och 

uppgiften
6. Inre utveckling



Motivation och lärande

”system av motiv för handlande; inre 
motivering, drivkraft” 

• Vem snarare än vad?

• Motivation v/s investering

1. Förstår våra deltagare vad vi gör?

2. Förstår våra deltagare varför vi gör det?

3. Är det vi gör intressant och 
vuxenrelevant?

4. Är det vi gör direkt användbart för våra 
deltagare?

5. Möter min didaktiska planering 
deltagarens behov?



VARFÖR?

Samtal

förkunskaper

strategier

struktur

kommunikativ 
kompetens



HUR? Samtal som språkutvecklande metod

• Inleda–avsluta
• Berätta, förklara
• Instruera 
• Argumentera etc.

• Hur heter det?
• Hur säger man?
• Hur uttalas?

• Läsa
• Skriva
• Rollspel 

• Medvetenhet
• Förståelse
• Produktion 

4. 
Pragmatik 1. Dialog

2. Struktur 
och genrer

3. 
Metanivå 



Dekonstruera och modellera

1. För-
kunskaper

2. Samtals-
modell: 

dekonstruera

3. Modellera: 
skapa 

gemensamt
4. Reflektera/ 
sammanfatta

5. Iscensätt 
samtal 
parvis

• Dekonstruera
• Modellera
• Fraser



Former för samtal: IRF v/s gruppsamtal

IRF

• Talutrymme
• Tid till eftertanke
• Lärarens dominans

Gruppsamtal

• Samarbete
• Samtal som tystnar
• Ojämn fördelning

Explicita övningar + samtal + metasamtal = 
samtalskompetens



Användbara fraser: 
vuxenrelevanta situationer i rollspel
Telefonfraser
• Presentera sig och sitt ärende etc.
• När du blir uppringd av en telefonförsäljare
• Boka/avboka en tid
• Växeltelefonist 

Besök/Intervju
• Läkarbesök
• Besvara frågor

Middagskonversationer
• Resonera/reflektera
• Uttrycka åsikter
• Involvera i samtal

Förskola/skola
• Informella samtal
• Utvecklingssamtal

Möten
• Inleda
• Presentera
• Fördela ordet
• Byta ämne
• Behålla ordet
• Besluta

Familj
• Förhandla/komma överens



Exempel på digitala verktyg
Menti.com
Padlet.com
Skapaqrkod.se
SVT Språkplay (app)



HUR? 













App: Språkkrafts ”SVT Språkplay”







Framåtblick för det lokala arbetet

1. Självskattning: Vad kan jag? Vad vill jag lära mig? 
2. Gemensam reflektion: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? 
3. Auskultation och lärande samtal: Reflektion i loggbok.
4. Forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte: Nyfikna 

utforskande samtal
5. Plan för långsiktig hållbar utveckling.
6. Exit ticket och fokusgrupper i fördjupade deltagarsamtal: 

Hur ser de reella behoven och reella kunskaperna ut?



Exit ticket
+ - ! ?



Tack!
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