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Abstract  
The purpose of this study is to explore the role of conversation for students’ language 

development using a socio-cultural approach, particularly for students having Swedish as their 

second language. What is being examined is how conversation and interplay in a middle-

school class increase the students’ language learning. The method used in the study is 

classroom observation. The study’s empirical material is based on field notes and recorded 

conversations between students as well as teacher and students.  

 

The questions the study sought to answer were: 

 What different patterns of communication can be identified regarding language 
discovery interaction in teacher – student and peer – peer interaction dyads? 

 How are language discovery interaction shaped in different educational settings? 

 What obstacles and opportunities may be visible in the language discovery interaction 
in peer – peer and teacher – student dyads? 

 

The result of the study shows that variation of working methods as well as reciprocal 

language based negotiations developed the students’ language. The students often used new 

technology (computer, iPad, film camera) in class, which contributed to the work being both 

fun and meaningful. When the students were working in pairs or in group language obstacles 

were apparent, but with the help of their friends or teacher the work could continue. The study 

also identifies barriers for language development. When educating larger groups the girls with 

Swedish as a second language became passive and therefore had no access to the language-

developing arena. Above all, this study purports to give insight into how the students’ active 

participation is of importance for their language development. 

 

Keywords: The sociocultural perspective, language discovery interaction, social interaction, 

Swedish as a second language 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  
Syftet med den här studien är att undersöka samtalets roll för språkutvecklingen utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, och då främst för de elever som har svenska som andraspråk. Det 

som studeras är hur samtalet och samspelet i en mellanstadieklass utvecklar elevernas 

språkliga lärande. Den metod som har använts i studien är klassrumsobservationer. Det 

empiriska material som undersökningen bygger på har utgått från de samtal som spelats in 

mellan elever och mellan läraren och eleverna samt fältanteckningar.  

 

Studien söker svar på följande frågor: 

 Vilka olika kommunikationsmönster kan urskiljas i de språkutvecklande samtalen i 
klassen mellan elever och mellan lärare och elever?  

 Hur ser de språkutvecklande samtalen ut för de här eleverna i olika 
undervisningssituationer och miljöer?  

 Vilka möjligheter och hinder blir synliga i det språkutvecklande samtalet mellan 
elever och mellan lärare och elever? 

 

Studiens resultat visar att ett varierat arbetssätt och ömsesidigt språkligt förhandlande i olika 

samspelssituationer utvecklade elevernas språk. Eleverna i klassen använde sig ofta av ny 

teknik (dator, iPad, filmkamera), vilket bidrog till att arbetet blev både lustfyllt och 

meningsfullt. När olika språkliga problem uppstod vid elevernas par- eller grupparbeten fick 

de hjälp av kamraten eller läraren, vilket gjorde att de kom vidare i sitt arbete. Studien visade 

även på hinder för språkutveckling. Vid undervisning i större grupp blev de flickor som har 

svenska som andraspråk passiva och hamnade därmed utanför den språkutvecklande arenan. 

Studien ger framförallt insyn i hur elevers aktiva deltagande i undervisningen har betydelse 

för deras språkutveckling. 

 

Nyckelord: sociokulturella perspektivet, språkutvecklande samtal, social interaktion, svenska 

som andraspråk   
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Inledning 
Vad kan det finnas för orsaker till att många elever med svenska som andraspråk får så dåliga 

resultat i den svenska skolan?  

 

Jag kommer som blivande speciallärare att arbeta med barn som har behov av särskilt stöd i 

sin språk-, skriv-, och matematikutveckling. Jag har med mångårig erfarenhet som lärare 

insett vikten av samtalets och dialogens betydelse för språkutvecklingen hos barnen/eleverna. 

Som blivande speciallärare ville jag därför göra en studie som skulle kunna tillföra mig och 

andra lärare fördjupad kunskap om barns och elevers språkutveckling. I arbetet som 

speciallärare ska man kunna identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete för att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Min förhoppning är därför att studien ska 

vara ett stöd för andra lärare/speciallärare i arbetet med att leda utveckling av det pedagogiska 

arbetet, med målet att kunna möta alla barns/elevers språkliga utveckling.  

  

Det finns idag ett stort antal språk och kulturer i den svenska skolan, vilket också speglar ett 

mångkulturellt samhälle. Enligt Skolverket (2010b) har 18 procent av eleverna i grundskolan 

sitt ursprung i andra länder. De här eleverna kommer till en skola där de ska lära sig ett nytt 

språk, samtidigt som de ska lära sig ämnesstoff på ett språk som de inte fullt ut behärskar. Hur 

möter skolan de här eleverna? Hur organiseras undervisningen så att elevernas 

kunskapsutveckling sker inom alla ämnen och under hela skoldagen? Det vi vet, och som 

forskare idag är eniga om (Dysthe, 1996; Eun, 2010; Säljö, 2010; Vygotskij, 1934/2001), är 

att kommunikation är ett villkor för att skapa delaktighet. Kommunikationen utvecklar 

samtidigt olika kunskaper och färdigheter. 

 

För de elever som har svenska som andraspråk innebär undervisningen ofta att de måste lära 

sig kunskapsinnehållet samtidigt som de lär sig det nya språket. Gibbons (2010) pekar på att 

det tar cirka två år att lära sig ett vardagsrelaterat språk och minst fem år att tillägna sig det 

kunskapsrelaterade språk som används i olika ämnen i skolan. Hon menar att skolspråket ofta 

är ett abstrakt språk som används för att formulera hypoteser, utvärdera, dra slutsatser, 

generalisera, förutsäga och klassificera. Begrepps- kunskaps- och språkutveckling är 

sammanlänkade processer som är ömsesidigt beroende av varandra. På en del skolor har 

elever som har svenska som andraspråk vid ett fåtal tillfällen enskild undervisning eller 

gruppundervisning i svenska av en lärare (på min skola ca.30-60 min. per vecka). Den här 

tiden räcker inte för att utveckla de här elevernas språk (Gibbons, 2010).  

 

I läroplanen (Lgr-11), svenska som andraspråk, påtalas också vikten av att eleverna utvecklar 

språket för att tänka, kommunicera och lära. Det står: ”Undervisningen ska ge eleverna rika 

möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga 

krav på språklig korrekthet.” (Skolverket, 2011, s. 239) 

 

Dagens skola står därför inför nya pedagogiska utmaningar. Det här har gjort att jag i min 

undersökning har riktat uppmärksamheten mot att studera, beskriva och analysera hur 

interaktionsmönstret ser ut mellan lärare och elev och mellan elever i olika 

undervisningssituationer när eleverna lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk. 

Klassläraren planerar sin undervisning utifrån de värderingar och normer som råder i den 

gemenskap som han/hon befinner sig i, t.ex. med andra lärare, vilket formar lärarens identitet. 

På liknande vis formar eleverna sin identitet utifrån de grupper som de deltar i. Det som är 

särskilt intressant i det här sammanhanget är hur den här interaktionen utvecklar elevernas 

språk när kommunikation uppstår i olika undervisningssituationer som t.ex. i klassrummet 
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eller vid par- och grupparbeten. Hur samtalar och förhandlar man med varandra i 

klassrummet? Vilket talutrymme får eleverna i undervisningen? Min förhoppning är att 

studien ska bidra till diskussioner om vikten av en klassundervisning som är dialogisk i alla 

ämnen och där elever med svenska som andraspråk ges möjlighet att utveckla sitt språk.   

 

 

Syfte 

Specialläraren har som en av sina främsta uppgifter att medverka till att stödja elevers 

språkutveckling och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Syftet med den här 

studien är att undersöka samtalets roll för språkutvecklingen utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, och då främst för de elever som har svenska som andraspråk.  

 

Bakgrund 

Svenska grundskoleelevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har under 

det senaste decenniet påtagligt försämrats. Det visar den senaste PISA – undersökningen från 

2009 (Skolverket, 2010a) där 65 länder deltog. PISA är en förkortning av Programme for 

International Student Assessment och är en kunskapsutvärdering som går ut på att utvärdera 

skolbarns prestationer runtomkring i världen, för att kunna åstadkomma bättre pedagogiska 

metoder och nå bättre resultat. Undersökningarna genomförs vart tredje år. Stor vikt har i den 

här undersökningen lagts vid att eleverna ska kunna sätta in kunskaper i ett sammanhang som 

är nära relaterade till vardagslivet och som är av betydelse för det vuxna livet. Det handlar 

bl.a. om hur man kan förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa 

problem. En stor skillnad mellan PISA 2000 och PISA 2009 är att resultaten mellan de hög- 

och lågpresterande eleverna har ökat. Rent generellt kan man säga att resultaten i t.ex. 

läsförståelse har försämrats för samtliga elever, oavsett bakgrund. Den socioekonomiska 

bakgrunden har förstärkts och spelar idag en allt större roll, både på individ- och skolnivå 

(Skolverket, 2007, 2008, 2010a). I PISA 2009 har man även undersökt elevernas intresse och 

attityder, t.ex. till läsning, samt hur de upplever klassrums- och skolklimatet.  

 

Enligt PISA har lärandemiljön en stor betydelse, man menar att elever som uppger att de har 

en god relation med läraren också tenderar att prestera bättre. En detaljerad analys visar att det 

framförallt är de svaga pojkarna som försämrat sina resultat i läsförståelse. Den här skillnaden 

i läsförståelse mellan flickor och pojkar i Sverige är signifikant större än genomsnittet för 

OECD (2006). (OECD är en förkortning av Organisation for Economic Co-operation and 

Development. Det är en internationell organisation som arbetar för samarbete mellan 

industriländer med demokrati och marknadsekonomi.)  

 

Det man i det här sammanhanget ändå bör beakta är att det har riktats en viss kritik mot den 

här typen av internationella jämförelser av klassrumsundervisning. Man menar att det är 

alltför stora skillnader mellan olika länder vad gäller läroplaner, kultur och undervisningens 

innehåll för att göra de här jämförelserna, och därför kan den här typen av studier ifrågasättas. 

Samtidigt kan man utifrån en annan synvinkel säga att den här typen av jämförelser fyller ett 

intressant syfte. Resultaten från Skolverket (2008) visar nämligen på betydande skillnader 

mellan olika länders sätt att bedriva undervisning, framförallt mellan USA och Japan. Det vi 

får kunskap om är t.ex. att matematikundervisning är en kulturell praktik som ser väldigt olika 

ut i olika länder och att den här typen av studier kan underlätta att få syn på de här 

skillnaderna. Förkortningen TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science 

Study och är namnet på en internationell undersökning med primärt fokus på elevers 

kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen.   
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Definition av centralt begrepp 

I den här studien förekommer ofta begreppet det språkutvecklande samtalet. Begreppet 

används i denna studie och definieras här i betydelsen samtal där det sker en språklig 

utveckling hos eleverna. Vid de här tillfällena lär sig eleverna t.ex. ord och begrepp genom att 

tala, läsa, skriva och lyssna. Studien belyser det här lärandet utifrån den kommunikation och 

interaktion som eleverna har med andra personer t.ex. med klasskamraterna och läraren, men 

även med personer som inte är fysiskt närvarande i klassen. 
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Tidigare forskning 
Jag kommer i det här avsnittet att presentera vad forskning säger om samtalets roll för elevers 

språkutveckling. Jag börjar med att presentera olika turtagningsmönster, samt vilket 

talutrymme det ger elever och lärare i olika undervisningssituationer. Jag tar också upp vad 

forskning säger om lärares och elevers klassrumsinteraktion samt hur man ser på 

undervisningen vid bänk- par och gruppsamtal. Jag beskriver sedan vad som menas med det 

flerstämmiga och dialogiska klassrummet och vilken betydelse det har för elevernas lärande. 

Jag berör därefter vilken betydelse elevernas språkliga och sociala bakgrund har och då 

särskilt för de elever som har svenska som andraspråk. Slutligen gör jag en presentation över 

några villkor för elevers lärande i undervisningen.         

 

 

Två-tredjedelsregeln och IRE-mönstret 

I forskningen från sextiotalet och det tidiga sjuttiotalet såg man en självklar relation mellan 

klassrummets undervisningsinnehåll och elevers lärande. Klassrummet stod då oftast också 

för en praktik med stabila sociala strukturer, d.v.s. läraren var den som till stor del ledde och 

fördelade samtalstiden i klassrummet. En av de första forskarna som på sextiotalet beskrev 

klassrumsinteraktionen och dess turtagningsmönster var Bellack, Kliebard, Hyman och Smith 

(1966) som också kom att mynta begreppet två-tredjedelsregeln. De resultat som han kom 

fram till var att läraren pratade två tredjedelar av tiden i klassrummet, medan eleverna endast 

fick en tredjedel av taltiden. Det vanligaste var att läraren initierade en fråga som eleven 

svarade på och därefter evaluerade läraren, d.v.s. bekräftade eller dementerade svaret.    

 

Under sjuttio- och åttiotalet hade klassrumsforskningen en stor inspirationskälla i den ryske 

psykologen Vygotskij (1934/2001), som nu också fick sina texter översatta till svenska. Han 

säger bl.a. att inlärning är en fortgående process, där barnet införlivar de beteenden som 

omgivningen använder sig av och med vilket barnet interagerar. De här beteendena blir sedan 

till en dominerande norm för barnet. Vygotskijs idéer fick som följd att forskningen i större 

utsträckning fokuserade på barn och barns samspel med läraren och med olika 

undervisningsartefakter. Sinclair och Coulthard (1975) utvecklade turtagningen i klassrummet 

ytterligare genom att nu rikta intresset mot IRE (Initiering – Respons – Evaluerings - 

sekvenser). IRE kan beskrivas som samtalsstrukturer som visar hur den goda pedagogen inte 

ska göra, samtalsstrukturen låser nämligen eleven i styrda roller utan större möjligheter till 

inflytande. IRE handlar i korthet om att någon, i pedagogiska sammanhang nästan alltid 

läraren, initierar en handling av något slag (I), t.ex. en fråga. Den här handlingen pekar framåt 

mot ett svar, en respons (R). Den här responsen, som oftast kommer från eleven, bedöms 

sedan av den som initierade handlingen, i det här fallet läraren, i en evaluerande tur (E). I den 

studie som Sinclair och Coulthard (1975) gjorde hade lärarna fått anvisningar om vad de 

skulle undervisa om. Före och efter undersökningsperioden fick eleverna prov för att man 

ville mäta deras kunskaper.  

 

I slutet av åttiotalet var många forskare ganska säkra på att IRE-mönstret och två-

tredjedelsregeln var det som till stor del förekom och var relevant för undervisning och 

lärande. Dysthe (1996) skriver bl.a. om det lärarstyrda samtalet där läraren hade ordet under 

två tredjedelar av tiden i klassrummet. Hon menade att elevernas bidrag till diskussionen 

oftast bestod av enstaka ord eller korta meningar och att det till stor del var läraren som stod 

för reflektionen på elevernas svar och inte eleverna själva. Generellt sett, i dagens forskning, 

är inte IRE längre förankrad i den klassiska forskningen som handlar om turtagande. Kritik 

har bl.a. riktats mot de här modellerna (Bellack, m.fl., 1966; Sinclair & Coulthard, 1975) då 
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man menar att den har varit alltför strukturalistisk. Det man däremot kan se är att IRE-

strukturerna har utvecklats ytterligare i senare forskning. Macbeth (2003) pekar t.ex. på att det 

inom IRE-sekvenser finns utrymme för elevers inflytande. När elever t.ex. ger respons 

(istället för läraren) på det som andra elever i klassen säger är de samtidigt med och avgör vad 

som sägs med tanke på innehåll. Eleverna är då inga passiva mottagare utan de är istället med 

och samkonstruerar samtalsturerna i klassrummet. Den senare forskningen visar här tydligt att 

elever idag är mer aktiva, d.v.s. de har ett inflytande inom IRE-sekvenser.  

 

Sahlström (2008) menar, med bakgrund av det här, att IRE-modellen inte längre är lika 

användbar som analysredskap. Idag är istället närhetsparsteorin, eller två-tursstruktur, det som 

dominerar inom forskning. Schegloff (2007) har studerat hur den här typen av vardagliga 

samtal är organiserade genom att beskriva en slags minsta möjliga social handlingsenhet (t.ex. 

initiering – respons). Två-tursstrukturer ger större möjligheter till utbyggnad (t.ex. med 

evaluering – follow up) jämfört med IRE-strukturer där man blir tvungen att konstruera olika 

undantag för det stora antal handlingar som äger rum inom ramen för bara två turer. Den här 

typen av samtalsanalys förkortas allmänt CA (Conversation Analysis). 

  

 

Klassrumsinteraktion 

Granström (1987, 1992) har gjort observationsstudier i svenska skolor. Hans resultat visar att 

elevernas interaktion med varandra är betydligt mera frekvent än elevernas interaktion med 

läraren. Den s.k. två-tredjedelsregeln faller därmed och man får istället en omvänd 

sjättedelsregel där läraren talar en sjättedel av tiden och eleverna resten (Granström, 1992). 

Han beskriver hur lärarens undervisning kan ses som en slags ljudkuliss till elevernas privata 

aktiviteter där eleverna kan välja om de vill delta i den offentliga interaktionen. Han har även 

analyserat hur så kallade ledarelever dominerar den inofficiella elev – elevinteraktionen och 

han drar slutsatsen att det här finns en stark dold läroplan som opererar parallellt med den 

lärardominerade dolda läroplanen.  

 

I forskningen som Einarsson och Hultman (1984) har gjort drar de slutsatsen att pojkarna får 

majoriteten av uppmärksamheten vid klassrumsspråkandet jämfört med flickorna och att det 

leder till att bägge könen skolas in i gängse könsroller. En mer sentida svensk forskare som 

gjort försök att kvantifiera klassrumssamtal är Liljestrand (2002). Han har forskat kring 

samtal hos gymnasieelever, då de har samtalat kring livsåskådningsfrågor. I hans material 

pratar läraren 46 procent av tiden och eleverna 54 procent av tiden, vilket visar en annan 

fördelning av talutrymmet jämfört med den tidigare forskningen (Bellack, m.fl., 1966; 

Sinclair & Coulthard, 1975). Han visar också att flickorna i genomsnitt pratar 56 procent och 

pojkarna 43 procent av elevernas taltid, vilket skiljer sig från Einarsson och Hultmans 

forskning (1984). 

  

Alton-Lee, Nuthall och Patrick (1993) har gjort studier i Nya Zeeland där man följt elever på 

nära håll med bärbara mikrofoner. Deras studier visar att det sker ett ständigt språkande hos 

eleverna i det iakttagna klassrummet. Detta språkande är mycket mera frekvent än elevernas 

språkande inom den lärarsanktionerade diskursen. Dessutom visar dessa studier att största 

delen av det inofficiella språkandet är direkt relaterat till lektionernas innehåll. Alton-Lee 

m.fl. (1993) menar att det finns ett stort behov av att ytterligare ägna sig åt den här typen av 

mikrostudier. De här resultaten (Alton-Lee m.fl., 1993; Granström, 1987, 1992; Liljestrand, 

2002) utmanar två-tredjedelsregeln, som inte längre förefaller vara någon korrekt beskrivning 

av klassrumsinteraktionen. 
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Sahlström (2008) säger att en stor förändring har skett i nyare forskning, jämfört med för 

fyrtio år sedan, vad gäller intresse kring elever och deras interaktion, lärande och socialisation 

i klassrummet. Det finns idag en ökad förståelse för klassrummet som en social praktik som är 

mer konstruerad utifrån situationen, oavsett var interaktionen försiggår. Han säger därför att 

det är viktigt att studera betydelsen av det sammanhang som eleverna deltar i, samt att fånga 

den komplexa interaktionen där samtal på olika nivåer pågår. Sahlström menar att 

sammantaget är det de sociokulturella utgångspunkterna (i vid mening) som delas av i stort 

sett alla grupper som forskar i det här ämnet. Han pekar också på att det finns ett stort behov 

av att empiriskt studera processer och förstå det lärande och den socialisation som sker. Han 

menar att klassrumsforskningen har förändrats och att lärandet inte längre kan ses som en 

angelägenhet primärt för klassrum. Det som inte är lika utforskat är elevernas lärande vid 

bänkinteraktionen. Han menar att skolan inte är viktigare för barn och ungas lärande än andra 

erfarenheter som de gör i andra sammanhang.  

 

Under nittiotalet, och än idag, är den etnografiska metoden den mest etablerade inom den 

svenska och nordiska klassrumsforskningen, enligt Sahlström (2008). Det har också skett ett 

ökat intresse för att undersöka elevernas interaktion vid det multimodala användandet, d.v.s. 

som vid tal, skrift, datoranvändning etc. Man kan säga att trenden rent generellt har gått från 

kontroll till naturalism, d.v.s. att lektionerna som studeras inte har konstruerats på grund av 

studien, de skulle ha förekommit ändå. Det är heller inte lika vanligt med stora mängder 

insamlat datamaterial. De tidigare forskarna (t.ex. Bellack, m.fl., 1966) använde hela sitt 

material för sina resultat. Sentida klassrumsforskare använder ofta bara en begränsad del av 

materialet för de huvudsakliga analyserna, vilka de gör en djupanalys av. En ökad precision 

och detaljrikedom gör att omfattningen av det transkriberade materialet krymper i omfattning 

(Sahlström, 2008).  

 

 

Samtal vid bänk-par- och grupparbete 
Det är idag väldokumenterat att undervisningen inte längre är organiserad som 

katederundervisning (Liljestrand, 2002; Sahlström, 2008; Skolverket 2003). Senare forskning 

visar också att lektionstiden till större del består av elevernas eget arbete, även i teoretiska 

ämnen (Skolverket, 2003; Österlind, 1998). Sahlström (2008) tar upp att i de nordiska resultat 

som studerats om lärares undervisning framför helklass, så verkar lärarna stå för 50 procent av 

tiden. Resten av tiden står för andra interaktionsformer, som eget arbete, pararbete eller arbete 

i smågrupp. Det visar sig också att elever till stor del pratar med varandra, även när det pågår 

offentlig undervisning i klassrummet. Vid bänkarbete, pararbete och grupparbete pratar 

eleverna med varandra i många samtidigt pågående samtal. Detta gör att eleverna pratar 

mycket mer än vad läraren gör, två-tredjedelsregeln omfattas därför inte av den här typen av 

samtal. Sahlström (2008) menar därför att bänksamtal ger en större flexibilitet med avseende 

på samtalsämne. Samtalen blir inte så formella, deltagarna är färre vilket gör att antalet 

talturer för var och en ökar. Elevernas deltagande i samtal görs också i större utsträckning 

utanför lärarens förväntningar. Läraren kan inte kontrollera samtalen i samma utsträckning, 

vilket gör att ansvaret för samtalen ligger på eleverna. Lindberg (2005) tar också upp att när 

eleverna arbetar och samtalar i mindre grupper, stimulerar det eleverna till eget utforskande 

av språket. Kamraten spelar då en viktig roll som stöd och bollplank. Hon menar också att 

smågrupper ger unika möjligheter för eleverna att delta i fria samtal. Då finns möjligheter till 

att ta ordet, introducera samtalsämnen, förhandla och argumentera. Det didaktiska ansvaret 

ligger dock hela tiden på läraren som spelar en avgörande roll som den som organiserar, 

förbereder och följer upp arbetet i gruppen.   
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Det flerstämmiga och dialogiska klassrummet 

Dysthe (1996) använder sig av begreppet det flerstämmiga klassrummet. Det hon menar är ett 

klassrum där det finns många röster att lyssna till, vilka tillsammans bidrar till ett lärande. Det 

kan då handla om olika textkällor (IT, lärobok, brev, artiklar etc.) som eleverna använder sig 

av. Det här blandas med de levande lärar- och elevrösterna och återkopplas till det som de 

gjort, läst och hört om tidigare. Hon betonar i det här sammanhanget att det är viktigt hur 

lärare och elever tar tillvara den här flerstämmigheten i klassrummet, d.v.s. att många röster 

tillåts att bli hörda och att det uppstår en dialog och ett samspel mellan elev och stoff. Det 

sociala samspelet hjälper nämligen eleverna att tillägna sig andra människors 

kunskapsstrukturer och göra om kunskapen till sin egen. Dysthe säger att det här främst sker 

genom språket, då även värderingar och attityder förmedlas. Hon menar att ömsesidigheten 

mellan det sociala samspelet och de individuella processerna i hjärnan (kognitiva tänkandet) 

leder till en effektiv inlärning hos eleverna som så småningom också förankras i deras egen 

livsvärld. Det är därför viktigt, betonar hon, att eleverna hittar anknytningspunkter mellan 

skolans värld och sin egen verklighet om de ska kunna uppleva att de gör något meningsfullt. 

En förutsättning för det är att läraren själv är övertygad om att eleverna kan vara 

resurspersoner för varandra, och att det som alla elever säger i klassen har en status som 

kunskap bland eleverna. Dysthe säger också att inlärningspotentialen blir större genom att 

man binder samman skrivande och samtal. I och med att alla elever skriver ökar det 

elevdeltagandet och flerstämmigheten, även om endast en del av eleverna är muntligt aktiva. 

Begreppet dialog står t.ex. för att lyssna, fråga, vara överens eller vara oeniga. Liberg (2006) 

tar också upp att talspråkande (lyssnande och talande) och skriftspråkande (läsande och 

skrivande) är språkaktiviteter som är ömsesidigt beroende av varandra. Dysthe (1996) säger 

att all interaktion mellan människor består av dialogiska element, t.o.m. en monolog, eftersom 

den förutsätter en lyssnare. Lärandet är därför i grund och botten alltid av dialogisk natur, och 

en dialog som består av många röster utgör en inlärningspotential. Ibland kan man t.o.m. ge 

eleverna roller där de representerar andra röster än sin egen, vilket tvingar dem att inta andras 

perspektiv på ett område och inte bara se till sitt eget. Liberg (2006) säger att eleverna lär sig 

med många sinnen och får på så sätt ett vidgat textbegrepp. Språkrummen ska då vara 

meningsskapande och fyllda med en mängd material att arbeta med så att eleverna t.ex. kan 

rita, måla, bygga texter, läsa, spela rollspel etc.  

 

Ett viktigt redskap för läraren är att använda sig av autentiska och öppna frågor som engagerar 

eleverna i undervisningssamtalen. Vid de autentiska frågorna vet inte läraren svaret på 

frågorna och eleverna kan heller inte upprepa något från läroboken. Det gör att de måste tänka 

och reflektera själva. Dysthe (1996) säger att det utmanar deras uppfattningar och tänkande 

och hjälper dem att se samband mellan den nya kunskapen och det de kunde sedan tidigare, 

vilket i sin tur ökar deras förståelse. En annan teknik som läraren ibland kan använda sig av är 

uppföljning av elevsvar i efterkommande fråga. Elevens svar införlivas då i nästa fråga på ett 

sätt som får eleven att fortsätta reflektera över det han eller hon har sagt. Svaret förs då in i 

dialogen mellan eleverna. Autentiska frågor och uppföljning av elevsvar i det fortsatta 

samtalet är tekniker som gör att undervisningssamtalet blir mer likt ett vanligt samtal. De är 

viktiga strategier för att förändra ett monologiskt klassrum till ett dialogiskt. Dysthe tar även 

upp att det kan finnas brister i det dialogiska klassrummet. Hon säger här att de enskilda 

elevernas reflektion över vad de har lärt sig ofta saknas i det dialogiska klassrummet. För att 

få med det kan man som lärare, t.ex. i slutet av varje lektion, be eleverna att skriva och 

reflektera över innehållet i undervisningen samt ställa frågor om det är något som de inte har 

förstått. Det har visat sig att eleverna då ofta kopplar samman det nya som de lärt sig med 

egna personliga erfarenheter, d.v.s. något som de upplevt som intressant och som har 

anknytning till dem själva. 
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Samspel och kommunikation med hjälp av artefakter  

Säljö (2011) beskriver, i likhet med Vygotskij (1934/2001), utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv hur man kan se på lärande och kunskap. Han säger att det intressanta är vad en 

apparat, t.ex. miniräknare, dator, som artefakt och jag som individ kan åstadkomma 

tillsammans. Det är när jag som tänkande och handlande varelse i sociala kontexter möter 

problem som apparatens funktioner, t.ex. datorns ordbehandlingsprogram, blir intressant. Om 

vi inte ser länken mellan mänskliga aktiviteter och artefakter när vi studerar lärande och 

kunskapsproduktion, förstår vi inte heller det moderna samhällets förmedlingsproblem. 

Vilken funktion som t.ex. datorn fyller i en viss situation är beroende av det sammanhang och 

den sociokulturella praktiken, det är kontextuellt bestämt. Strandberg (2008) säger att de 

medierande artefakterna, t.ex. datorn, miniräknaren, hjälper oss när vi löser problem, tänker 

och utför en arbetsuppgift. Han menar därför att det är viktigt att skolor inreder rummen så att 

det finns en potential till goda lärmiljöer där eleven har tillgång till de hjälpmedel som finns, 

t.ex. datorer, iPad etc. Elevernas tänkande uppstår inte i hjärnan. De växer istället fram i 

barnets aktiva och ömsesidiga interaktion med den givna kulturen med hjälp av artefakter 

(Strandberg, 2008; Vygotskij, 1934/2001). Brink (2009) skriver att skolan är för dålig på att 

diskutera möjligheterna att utveckla multimodala texter (skärmtexter). Han säger att många 

vuxna ser dessa skärmtexter som avkoppling och att de därför har svårt att se en potential för 

lärande i sådana textaktiviteter. Han menar att det här arbetet kan vara ämnesövergripande, att 

skriva i alla ämnen ger en bättre skrivförmåga samt en bättre ämneskunskap. Han säger att en 

del lärare troligtvis kommer att bli utmanade i sin undervisning när elevarbeten ska utföras 

med multimodala texter. ”Det verkar som om barnen är redo för den nya medievärlden men 

man kan fråga sig om skolan är mogen för skärmtexter (Brink, 2009 s. 130).”  

 

Elevers språkliga och sociala bakgrund 

Lundgren (1972) drar i sin avhandling om klassrumsforskning slutsatsen att elever med olika 

social bakgrund har olika kompetens att hantera klassrumsspråket. Han menar att skillnaderna 

i kunskap ökar mellan elever med olika tillgång till det språk som krävs. Gustafsson (1977) 

visar i sina resultat att elever deltar olika mycket i undervisningen. Det som framkommer i 

hennes undersökning är att läraren instruerar och undervisar alla eleverna på ungefär samma 

sätt utan att ta hänsyn till elevernas olikartade erfarenheter och förutsättningar. Resultaten 

visade, med andra ord, att skolan inte tog hänsyn till skillnader mellan eleverna vad gäller 

inlärningsstrategier och sätt att förhålla sig till språket i praktiken.  

 

En klassisk etnografisk studie är Heath´s (1983) som har följt barn från två närsamhällen i 

USA, ett vitt och ett svart, och studerat barns språksocialisation när de kommer från olika 

miljöer. Hon pekar på att det kulturella språket i olika socialgrupper är beroende av de 

normer, värderingar och erfarenheter (t.ex. familjestruktur, religion etc.) som delas av de 

medlemmar som ingår i familjen eller gruppen. I sin studie lyfter hon bl.a. fram hur de olika 

barnens språksocialisation ser ut samt hur det rimmar med skolans krav på språklig 

kompetens. Heath menar att det är av stor betydelse hur medveten skolan är om de kulturella 

olikheter barn har, samt att skolan hanterar de här olikheterna på ett medvetet sätt. Fast (2007) 

beskriver i sin studie sju barn som kommer till förskolan och skolan, vilka alla har med sig 

sina olika erfarenheter. De här kunskaperna och den bakgrund som barnen har med sig ses 

ofta som negativt av lärarna. Barnen måste många gånger lämna sin kunskap utanför skolans 

värld. De här barnens kunskaper om religion och andra modersmål än svenska värdesätts inte 

särskilt högt i skolan. De barn som däremot kommer från den vita medelklassen socialiseras 

lätt in i skolans interaktionsmönster redan i hemmet, vilket gör att de barnen får skolans sätt 

att interagera.  
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För de elever som har olika svårigheter med sitt lärande kan skolan/lärarna välja att se på det 

specialpedagogiska stödet utifrån olika synsätt. Nilholm (2007) ger här en beskrivning på 

några perspektiv. I det kompensatoriska perspektivet väljer man att identifiera 

problemgrupper genom att söka efter neurologiska och psykologiska förklaringar hos eleven. 

Det handlar sedan om att hitta färdigformulerade metoder som kompenserar de här elevernas 

problem. Inom dilemmaperspektivet låser man sig inte vid en specifik åtgärd eller metod om 

vad som är den bästa lösningen. Man studerar då vad olika beslut och sociala processer har 

för konsekvenser för eleven. Här förs det hela tiden samtal om de dilemman som 

utbildningssystem har att möta. ”Dilemmaperspektivet bygger på antagandet att vi kan lära 

oss något nytt genom att inte omedelbart värdera vilka handlingar som är goda respektive 

mindre goda” (Nilholm, 2007, s. 109)     

 

 

   

Andraspråksinlärning 

De elever som har svenska som andraspråk är de elever som håller på att lära sig svenska. 

Gibbons (2010) och Gröning (2006) menar att det är viktigt att de här eleverna får tid och 

möjlighet att lära sig skolans ämnesspecifika språk. De måste då få tillgång till en 

undervisning där språket ständigt sätts i fokus i alla ämnen. De menar också att målet för all 

ämnesundervisning måste vara att integrera ”språk” och ”innehåll” så att ett andraspråk 

utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna. Gibbons (2010) betonar att en av de viktigaste 

principerna vid språkinlärningen är att eleverna får använda språket i samspel med andra. Hon 

säger att barn lär sig att tänka ihop med andra genom att delta i vardagsaktiviteter, samtal och 

problemlösande aktiviteter. Målet är att de så småningom även ska kunna använda kunskapen 

i andra sammanhang. Pinter (2007) beskriver i sin artikel en intressant studie som handlade 

om hur två 10-åriga ungerska pojkar lär sig engelska genom en språklig samspelsinteraktion 

med varandra. Uppgiften gick ut på att eleverna tillsammans skulle upptäcka skillnader 

mellan bilder, för varje skillnad som de fann fick de poäng. De här uppgifterna utfördes vid 

flera tillfällen och det som kunde konstateras var att elevernas språkliga kompetens ökade 

med tiden. Vid det första tillfället kommunicerade de inte särskilt aktivt med varandra, men 

för varje gång de utförde uppgiften ökade den språkliga interaktionen. Eleverna kände sig 

motiverade och stimulerade av uppgiften och i takt med att elevernas språkliga förmåga 

ökade, blev de också tryggare i sin kommunikation med varandra. För att klara av uppgiften 

var de tvungna att lyssna på varandra, vilket gjorde att den här förmågan ökade hos båda 

eleverna. Det visade sig också att den mer kompetente eleven hjälpte den andre eleven. Pinter 

(2007) stödjer sin studie på tidigare forskning som gjorts där elever får praktisera olika 

språkutvecklande övningar. 

 

Det läraren väljer att göra i klassrummet, och då i synnerhet den stöttning de ger, har en 

avgörande betydelse för hur eleverna ska lyckas. Vygotskij (Strandberg, 2008) menar att det 

är viktigt att läraren ger den nödvändiga hjälp som eleverna behöver för att de ska kunna 

utföra sina uppgifter. Han säger att det mest framgångsrika lärandet är det som ligger steget 

före, d.v.s. i elevens nästa utvecklingsfas (Vygotskij, 1934/2001). Lärarna måste då ge 

adekvat stöttning för att uppgiften ska kunna utföras med framgång. Bjar (2006) säger att det 

handlar om att skapa en medvetenhet hos eleven om det som bör/ska utvecklas, det är grunden 

för framgång i det fortsatta arbetet. Eleverna måste då få uppleva att deras ansträngningar att 

utvecklas och bli skriftspråkligt säkrare är meningsfullt. Det gör de genom att utveckla sin 

kompetens i kommunikativa, språkande sammanhang. Undervisningen får inte reduceras till 

isolerad färdighetsträning. Gibbons (2010) tar upp att läraren ska tänka på att inte förenkla 

uppgifterna för mycket för de elever som har svenska som andraspråk, de måste i likhet med 
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alla andra elever få kognitivt utmanande uppgifter. Gibbons säger också att det är viktigt att 

läraren inser att inte alla elever förstår de ämnesspecifika skolorden, hon syftar då inte enbart 

på de elever som har svenska som andraspråk. Läraren medverkar till att orden lärs ut genom 

att hitta stimulerande och effektiva sätt att göra det på och att kritiskt granska språket i 

klassrummet tillsammans med eleverna. Hon menar att det här är ett arbete som är 

språkutvecklande och gagnar alla elever. Gröning (2006) anser att de elever som har svenska 

som andraspråk ibland kan vara osäkra när det gäller det svenska skriftspråkets former. Hon 

säger att eleverna vid de här samspelssituationerna inte söker efter svenska språkliga 

felaktigheter hos varandra som en aktivitet i sig. De reparerar däremot språkliga frågor i 

svenska när det krävs för deras gemensamma meningsskapande i uppgiftsarbetet. Firth och 

Wagner (1997) är också förespråkare av ett mer socialt och kontextuellt grepp på 

andraspråksforskning, vilket inbegriper en större medvetenhet om elevernas 

deltagarperspektiv, interaktionens betydelse samt de kontextuella sidorna av 

språkanvändningen. De menar att utifrån elevernas erfarenheter och upplevelser, i både 

förstaspråket och andraspråket, kan begrepp genom användning få betydelse och 

meningsfullhet. Språket formas på olika sätt i olika kulturer. De elever som har svenska som 

andraspråk i en klass kan därför inte ses som en homogen grupp.  

 

 

 

Några villkor för lärande 

Dysthe (1996) säger att det grundläggande för dialogen är att all förståelse är aktiv och social, 

att vi hittar meningen tillsammans. Vi ser och hör oss själva genom andras ögon och röster, 

d.v.s. vi får en bild av oss själva. Det här förutsätter att det som eleverna säger och skriver är 

något som tas på allvar och som betraktas som ett tillskott till det gemensamma 

kunskapsbygget. Lärarens roll är därför väldigt viktig i undervisningen, men även att det finns 

en ömsesidighet mellan läraren och eleverna. Att som lärare ge positiv bedömning av det som 

eleverna säger är ett sätt att tala om att elevens idéer och tankar är värdefulla. Dysthe säger att 

bedömningen då måste vara specifik och inte generell, d.v.s. det måste klart framgå vad det är 

som är bra. Begreppet positiv bedömning handlar inte så mycket om det som är rätt eller fel 

utan snarare om att söka efter tankar och idéer i det som eleverna säger eller skriver. När 

läraren ber elever att prata med varandra eller att skriva om ett ämne gör eleverna det med sin 

egen röst. De går då in i en direkt dialog med stoffet och tar med sig sina förkunskaper, sina 

erfarenheter och sitt kulturella bagage och försöker förstå det nya som de ska lära sig i den 

kontext som de befinner sig i. Taube (2007) säger att elevernas upprepade misslyckanden i 

inlärningssituationer gör att deras naturliga nyfikenhet och entusiasm för inlärning hämmas. 

En passiv inlärningsstil där eleven inte får använda sina förmågor på ett adekvat sätt är vanligt 

hos elever med en negativ syn på sin egen förmåga. Hon menar också att modern 

inlärningsteori betonar elevens egna aktiviteter och användandet av olika inlärningsstrategier. 

Hon säger också att elevens självbild och prestationsförmåga påverkar varandra ömsesidigt i 

ett kontinuerligt samspel.    

 

Dysthe (1996) tar upp några generella villkor som finns för att eleverna ska nå en hög 

inlärningspotential. Det första är att eleverna känner ett äkta engagemang, d.v.s. de är 

intresserade av och engagerade i innehållet, ämnet och de frågeställningar som utgör temat för 

undervisningen. Förutom det så måste de också vara engagerade i aktiviteter som de kan lära 

sig något av. Det andra villkoret är att eleverna är delaktiga under lektionen. Språket är en 

central faktor i inlärningsprocessen och att formulera egna tankar och åsikter är en viktig del 

av kopplingen mellan ny och tidigare kunskap. Då måste också följden av en 

inlärningssekvens vara att skapa tillfällen för så många elever som möjligt att använda språket 



11 

 

aktivt. Det räcker inte med att enbart låta eleverna lyssna, de måste också få skriva och 

samtala. Det tredje villkoret som hon tar upp är att läraren har högt ställda förväntningar på 

eleverna. Det viktiga är då hur dessa förväntningar kommer till uttryck, d.v.s. hur läraren kan 

visa vilka förväntningar och krav de har på ett sätt som eleverna kan svara an på. Ett sätt, 

enligt Dysthe (1996), är att läraren ställer autentiska frågor och tar svaren på allvar. Då 

signalerar läraren att det som eleverna tänker, säger och skriver är intressant och värt att 

kommentera, vilket ökar elevernas självrespekt. Det är viktigt att de högt ställda 

förväntningarna är kopplade till arbetsplanen och att det finns stöd på alla tänkbara steg och 

nivåer för att säkerställa att alla elever har en reell möjlighet att fullgöra uppgiften (Gibbons, 

2010; Dysthe, 1996).  

 

 

Frågeställningar 
Efter genomgången av tidigare forskning presenteras nu studiens preciserade frågeställningar. 

1. Vilka olika kommunikationsmönster kan urskiljas i de språkutvecklande samtalen i 

klassen mellan elever och mellan lärare och elever? 

2. Hur ser de språkutvecklande samtalen ut för de här eleverna i olika 

undervisningssituationer och miljöer?   

3. Vilka möjligheter och hinder blir synliga i det språkutvecklande samtalet i klassen 

mellan elever och mellan lärare och elever?  
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Teoretisk ansats 
Jag har i min studie inspirerats av det sociokulturella perspektivet. Teorin har hjälpt mig att 

tolka och förstå interaktionen mellan elever och mellan lärare och elever samt hur det bidrar 

till att utveckla elevernas språk. Det jag undersöker och analyserar är på vilket sätt dialogen 

bidrar till att utveckla nya ord och begrepp hos eleverna, och då främst hos de elever som har 

svenska som andraspråk. Jag studerar också om eleverna utvecklar språket när de använder 

sig av fysiska redskap som t.ex. datorn och iPad i undervisningen. Eleverna befinner sig vid 

de här tillfällena i olika undervisningssituationer och i olika kontexter, t.ex. 

helklassundervisning, par- eller grupparbete. Jag kommer även att belysa några 

kommunikativa villkor i undervisningen för just de elever som har svenska som andraspråk. 

Hur tar undervisningen tillvara de kulturella olikheter och de erfarenheter och kunskaper som 

de här eleverna har?  

 

En företrädare för det sociokulturella perspektivet som spelat en central roll är Vygotskij. Han 

menar att människans tankar, värderingar och begreppsutveckling kan ses som processer och 

produkter av det samspel som sker mellan människor i olika gemenskaper. Det är baserat på 

ett dialogiskt, socialt och kognitivt synsätt, d.v.s. människor lär sig genom att tolka och 

kommunicera i olika situationer. Samtalandet har därför en stor betydelse i det dialogiska 

klassrummet för inlärningsprocessen. Det finns också en nära koppling mellan språk och 

tänkande. Språket är som en skapande kraft i relation till andra människor och mening skapas 

genom samspel med andra. Förståelse uppstår i samspelet mellan lärare och elever, men även 

mellan elever medan de pratar och lyssnar till varandra när de t.ex. läser och skriver 

(Vygotskij, 1934/2001).  

 

Vygotskij (1934/2001) säger att människan lär sig om hon/han upplever begreppen och deras 

användning meningsfull. Detta sker inte enbart när man tittar på ordets språkliga särdrag utan 

framförallt när orden relateras till individens erfarenheter och kunskaper. Det krävs då både 

meningsfullhet och begriplighet av orden för att lära sig. Enligt Vygotsky är därför ett aktivt 

dialogiskt och dynamiskt samarbete mellan lärare – elev och elev – elev nödvändigt för att 

utveckla lärande. Det vanligaste sättet att lösa ett problem man inte klarar är att fråga någon 

som är mer kunnig. Ett sätt att betrakta människors utveckling och lärande är här att använda 

Vygotskijs teori, ”the zone of proximal development”. Han definierar denna utvecklingszon 

som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad 

man kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater. Han 

menar att med hjälp från omgivningen kan vi ofta lösa problem som vi skulle ha svårt att klara 

av helt på egen hand. Cummins (2004) menar, i likhet med Vygotskij (1934/2001), att 

människan lär sig om han eller hon upplever begreppen och deras användning meningsfulla. 

När man förstår ett ord beror det inte enbart på att man har kännedom om ordets lingvistiska 

särdrag, t.ex. hur ordets betydelse beskrivs i en ordbok, utan snarare på att de relaterar till 

individens egen erfarenhet och kunskap. Det sistnämnda inkluderar den känsla som är 

förankrad i tanken och som ordet framkallar vid användning vilket också gör ordet 

meningsfullt och begripligt. Det krävs då en aktiv och kreativ handling från eleven för att 

skapa associationer som utvecklar meningsfulla och begripliga begrepp i en ny språksituation.  

 

Hur elever och lärare hjälper varandra med frågor eller hur de styckar upp ett problem i 

mindre delar visar hur de medierar sin förståelse med språkliga och icke-verbala redskap (t.ex. 

med hjälp av datorn, videokameran). I det här samspelet, när man strukturerar problemet, 

bistår man eleven/kamraten med kommunikativa stöttor. Bruner (1978) benämner det här med 

begreppet ”scaffolding”. Då förekommer en hög grad av kommunikativ och kognitiv 
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koordination. I ett sociokulturellt perspektiv är detta en slags modell för hur kunskaps- och 

färdighetstradering fungerar. Eleverna resonerar och utför då handlingar i sociala praktiker. 

När de lärt sig och blivit förtrogna med det de från början inte kunde kan de så småningom 

genomföra det på egen hand. 

 

Eun (2010) skriver i sin artikel att kommunikation, d.v.s. att använda språket, är en av de mest 

effektiva sätten för social interaktion. Hon vidareutvecklar här den sociokulturella teorin som 

bygger på Vygotskijs texter. Eun beskriver åtta viktiga samverkande principer. Den första 

principen handlar om en medierad instruktion. Läraren har då en kunskapsroll som innebär 

medling i klassrummet, han/hon utmanar då kontinuerligt etablerade uppfattningar och 

kunskaper hos eleverna. Det bidrar till att eleverna fördjupar sin kunskap och att ny uppstår. 

Den andra principen handlar om en diskursiv instruktion, vilket tar upp den faktiska 

kommunikation som sker mellan två eller flera personer. Hon menar här att kommunikation är 

det medel som gör att deltagarna förhandlar vilket genererar kunskap. Läraren bör då 

engagera sig i dialoger som främjar ett lärande genom att resonera, vilket bygger på elevernas 

redan existerande kunskaper. Den tredje principen handlar om en samverkande instruktion. 

Eleverna löser då problem i samarbete med andra elever eller med läraren som de inte skulle 

göra på egen hand. Den fjärde principen handlar om en lyhörd instruktion. Lärare och elever 

skapar här relationer som bygger på en ömsesidig respekt och omsorg. Läraren är då lyhörd 

för elevernas sociala bakgrund (språk och kultur) men även för deras individuella behov och 

intressen. Den femte principen handlar om en kontextualiserad instruktion. Hon menar då att 

elevernas lärande är mest effektivt när det bygger på deras bakgrundskunskaper. 

Undervisningen i skolan tar då tillvara på de erfarenheter och den verklighet som eleverna har 

utanför skolan. Eleverna förstår då att kunskapen kan användas för verkliga syften. Den sjätte 

principen handlar om en aktivitetsorienterad undervisning. Verkligt tänkande blir endast till 

när det språkliga arbetet är förenat med aktivt arbete, vilket sker genom en meningsfull social 

interaktion med personer/kamrater. Den sjunde principen handlar om en utvecklingsmässig 

instruktion. Elevernas kunskaper och färdigheter leder då till generalisering i andra situationer 

och skolämnen som kräver liknande intellektuell funktion, vilket i sin tur leder till lärande och 

utveckling. Den åttonde principen handlar om en integrerad instruktion. Här tar Eun (2010) 

upp att om lärarna samarbetar med varandra och har ett gemensamt mål gynnar det elevernas 

lärande, både inom olika ämnesområden men även för att skapa en läroplan som är integrerad 

med omvärlden där deras elever dagligen vistas. 

 

Säljö (2010) tar, i likhet med Vygotsky (1934/2001) och Eun (2010), upp att lärandet sker i 

interaktion med människor. Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med 

andra människor. I ett sociokulturellt perspektiv är de kommunikativa processerna helt 

centrala för lärande och utveckling. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de 

föreställer sig världen som barnet/eleven blir medveten om vad som är intressant och 

värdefullt att urskilja i varje situation. Säljö (2010) menar att det i grunden handlar om vad 

individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer samt hur de brukar den kunskapen i 

framtiden. Historiskt sett blev talandet den undervisandes ansvar och lyssnandet den lärandes 

ansvar, d.v.s. elevens ansvar. Kommunikationen var då enkelriktad. Den här historiska 

förklaringen på hur människor samspelar och lär av varandra är en förenklad bild av kunskap. 

Dysthe (1996) benämner det här som en monologisk kommunikation. Hon betonar i likhet 

med Säljö (2010) och Vygotskij (1934/2001) att i ett sociokulturellt perspektiv är kunskapen 

knuten till argumentation och handling i sociala kontexter och hon kallar det här för ett 

dialogiskt klassrum. Eleverna har i det här klassrummet vant sig vid att använda det som 

klasskamraterna säger och skriver som redskap för att komma vidare i sitt tänkande. De kan 

då referera till vad andra menar och komma med tankar och åsikter som dessutom utvecklar 
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deras egna tankar vidare. Dysthe (1996) menar att i det dialogiska klassrummet får eleverna 

möjlighet att själva vara meningsskapande individer i samspel med varandra och med läraren.  

 

Säljö (2010, s. 22-23) tar upp tre olika samverkande företeelser vid lärandet som hör till ett 

sociokulturellt perspektiv. Det första är utveckling och användning av våra intellektuella 

(psykologiska eller språkliga) redskap, t.ex. räknesystem, formler etc. Det andra handlar om 

vår utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg), t.ex. datorn. Det tredje tar 

upp kommunikation och hur vi på olika sätt utvecklar former för samarbete i olika kollektiva 

sammanhang.  

 

Tonvikten i den planerade studien ligger på att undersöka samtalets roll för 

språkutvecklingen, och då främst för de elever som har svenska som andraspråk. Det som jag 

studerar är samtalet och samspelet i en mellanstadieklass. Det sociokulturella perspektivet har 

för mig i det här sammanhanget varit en rimlig utgångspunkt för att förstå och tolka mitt 

material. Teorin har hjälpt mig att förstå och synliggöra de språkutvecklande samtalen och 

dess villkor som pågår i en social gemenskap som en skolklass utgör. Det har varit ett stöd för 

min studie att koppla mina resultat till de samverkande instruktionerna som finns inom det 

sociokulturella perspektivet och som bygger på Vygotskijs texter. De belyser den språkliga 

användningen i en social interaktion (Eun, 2010).   
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Metod 
I det här avsnittet kommer jag att ta upp vilka metoder jag valt för den här studien. Därefter 

redogör jag för vilket urval jag har gjort och varför jag gjorde detta val av skola, klass och 

lärare. Sedan följer en beskrivning av studiens genomförande och därefter min bearbetning 

och analys av det insamlade datamaterialet. Avslutningsvis tar jag upp studiens tillförlitlighet 

och giltighet samt de etiska överväganden som jag funnit viktiga att beakta.         

 

 

Metodval 

Syftet med min studie har varit att undersöka samtalets roll för elevers språkutveckling, och 

då särskilt för de elever som har svenska som andraspråk, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Jag har valt att göra en etnografiskt inspirerad studie. Atkinson (1990) menar att 

ett etnografiskt arbete vanligtvis löper över flera år och inbegriper många olika data och 

metoder. Metoderna väljs efter hand som studien pågår utifrån det man vill studera och 

fördjupa kunskap om. Insikter som forskaren får under pågående studie följs upp och kan 

innebära val av kompletterande metoder. Atkinson säger också att vår egen 

bakgrundskunskap och förförståelse som forskare har betydelse för det man läser in i sin text.  

 

Mitt val föll på att undersöka om det förekom språkutvecklande samtal i undervisningen i en 

mångkulturell klass, mellan lärare - elev och mellan elev – elev. Jag har i studien använt mig 

av deltagande observationer, vilket har gjort det möjligt för mig att göra fältanteckningar samt 

spela in samtal mellan elever och mellan elever och läraren i den undersökta klassen. Som 

forskare väljer jag att vara en observatör som deltar i undervisningen, d.v.s. jag är nära men 

har ändå distans. Adler och Adler (Cohen, Manion & Morrisson, 2007 s. 397) säger att all typ 

av forskning är någon form av deltagande forskning, d.v.s. vi kan inte studera världen utan att 

ingå i den. Den här metoden har gjort det möjligt för mig att komma nära läraren och eleverna 

i den undersökta klassen samt de undervisningssituationer som uppstår i den pedagogiska 

praktiken. Samtalen som jag har undersökt har uppstått i naturligt förekommande aktiviteter i 

klassrummet. Vid de naturligt förekommande samtalen är språket och språkanvändningen 

delar av talarnas sociala verklighet. Det kan jämföras med experimentellt ordnade 

samtalsstudier då man som forskare använder sig av utvalda övningar efter vissa grammatiska 

strukturer eller efter andra specifika språkkunskaper (Cohen, m.fl., 2007). 

Undervisningssituationerna i den här klassen skulle alltså ha ägt rum oavsett om jag hade varit 

där eller inte.  

 

Jag har valt att transkribera några av mina inspelade samtal, vilket också Kvale & Brinkmann 

(2009) förespråkar. Mina transkriptioner och fältanteckningar har därför varit en hjälp och ett 

redskap för min reflektion. Jag är medveten om att min egen bakgrundskunskap och 

förförståelse kan ha påverkat mina reflektioner, och därmed också min studie. Jag inser också 

att jag kan ha missat samtal vid mina observationstillfällen, som skulle kunna ha gjort att 

studien hade tagit en annan riktning. Min undersökning har förmodligen också påverkats av 

min närvaro i klassen. Jag har genomgående använt mig av det material som jag har samlat in 
vid mina observationstillfällen i den undersökta klassen. Jag kommer i min 

resultatredovisning att visa hur några undervisningssituationer kan se ut i klassen.  
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Urval 

För att undersöka vilka språkutvecklande samtal som förekom i undervisningen, och då främst 

för de elever som har svenska som andraspråk, behövde jag en klass där dessa elever var 

representerade. Jag hade kännedom om en skola med elever från F-klass till åk.6 som hade 

många elever med svenska som andraspråk. Jag visste också att skolan, på grund av få elever, 

hade organiserat klasserna så att det var åldersblandade årskurser. Jag tog därför kontakt med 

en av lärarna på den här skolan som jag kände sedan tidigare. Hon berättade att hon var 

mentor för en mellanstadieklass som hade 16 elever, varav 14 elever hade svenska som 

andraspråk. Av de här eleverna var det 13 pojkar och 3 flickor, vilket var en väldigt ojämn 

fördelning av pojkar och flickor. I klassen fanns det åtta olika nationaliteter representerade. 

Läraren hade på grund av elevernas olika språkmässiga och kulturella behov varit tvungen att 

förändra sin undervisning. Den traditionella undervisningen, där eleverna ofta arbetar i samma 

läromedel, var ett arbetssätt som inte hade fungerat i klassen när de gick i åk.1 och åk.2. När 

läraren tog över klassen i åk.3 var den därför ansedd som en mycket svår klass. Läraren 

berättade att det hade tagit lång tid att bygga upp den samhörighet, trygghet och självtillit som 

eleverna har idag. Läraren har under de här åren arbetat med elevrespons. Det här är ett 

arbetssätt som inte fungerar spontant och av sig själv, eleverna har då tränats in i att ha en 

ömsesidig dialog med läraren och kamraterna. Hennes undervisning har ofta utgått från 

ämnesintegrerade teman där elevernas språk och egna texter har utgjort kärnan i 

undervisningen. Att läraren till stor del grundade sin undervisning på elevernas 

kommunikation och samarbete för att utveckla deras språk stämde väl in på den här studiens 

syfte. När läraren dessutom kunde tänka sig att delta i studien, liksom även eleverna och deras 

vårdnadshavare, blev mitt val för studien just den här mellanstadieklassen. I studien deltar 

endast en lärare, d.v.s. elevernas klasslärare. Jag har valt att genomgående benämna henne 

som läraren genom hela min studie. Jag har alltså gjort ett strategiskt urval av både skola och 

lärare. Den här innerstadsskolan är belägen i en mindre stad i mellansverige. Skolans rektor 

gav också sitt godkännande till studien.  

 

 

Genomförande 

Jag inledde mitt arbete med att göra en pilotstudie i klassen för att prova ljudupptagningen i 

klassrumsmiljön. Cohen m.fl. (2007) förespråkar att man gör en pilotstudie för att säkerställa 

att studien är möjlig att genomföra. Under en halv dag var jag med i klassen och spelade in 

samtal i olika undervisningssituationer. Ljudinspelningarna på diktafonen visade sig hålla en 

hög kvalitet, vilket gjorde att jag kunde fortsätta studien som jag hade tänkt mig. Jag skickade 

därefter ut ett informationsbrev till eleverna och deras vårdnadshavare för att få ett 

godkännande (Bilaga 1). Samtliga elever och föräldrar skrev under att de ville medverka i 

undersökningen. Under vårterminen har jag gjort sammanlagt 5 besök i klassen. Jag har då 

observerat och gjort ljudinspelningar av samtal som förekommit mellan lärare – elev och elev 

– elev i olika undervisningssituationer. Läraren har berättat för mig om lektionernas planering 

och innehåll. Jag har sedan utifrån det och i samråd med henne valt att stanna kvar i 

klassrummet eller följa med till ett angränsande grupprum för att spela in samtal. Det som jag 

har spelat in har då varit par- eller gruppsamtal mellan elever eller mellan läraren och elever. 

Inför varje samtal har jag frågat eleverna och fått deras samtycke till inspelningar. Samtalen 

har jag lagt in på min dator, vilka jag sedan vid ett flertal tillfällen har lyssnat på. Om det har 

förekommit något störande bakgrundsljud som har gjort att jag inte uppfattat vad som har 

sagts, har jag kunnat reducera dessa ljud på min dator. Vid mina observationer har jag även 

spelat in en lärarledd lektion i större grupp, studerat elevgruppen, gjort fältanteckningar om 

undervisningsmiljön och de hjälpmedel som finns till hands. Jag har även gjort anteckningar 
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från de spontana samtal som jag har haft med klassläraren och eleverna. Samtalen med läraren 

har handlat om elevernas kulturella bakgrund, hennes egen undervisning med klassen samt 

den undervisning lärarna har när de samverkar med varandra.  
 

Mitt mål har varit att eleverna och läraren vid mina besök i klassen ska ha varit mer upptagna 

av den uppgift de hållit på med än av mig som forskare. Jag har som observatör hela tiden 

funnits med i bakgrunden. Jag har däremot inte haft möjlighet att observera alla pågående 

samtal och därför har jag gjort ett medvetet urval av det som jag har observerat. Min 

utgångspunkt har då varit mitt syfte och mina forskningsfrågor för den här studien, d.v.s. att 

studera och beskriva språkutvecklande interaktionsmönster vid elevsamtal och vid lärare – 

elevsamtal. Sammanlagt har jag spelat in ca.6 timmar där olika samtal har pågått varav jag har 

transkriberat ca.110 minuter. Det har resulterat i ett råmaterial som består av ca.31 sidor 

utskriven datortext. Studiens syfte och frågeställningar har styrt mitt val av vilka texter som 

skulle transkriberas, vilket också förespråkas av Cohen m.fl. (2007) och Kvale & Brinkman 

(2009). När jag har besökt klassen har jag fortlöpande skrivit fältanteckningar, ca.12 sidor. 

Jag har så snart som möjligt, efter mina observationstillfällen i klassen, läst igenom mina 

anteckningar och noterat idéer, frågor, problem etc. som uppstod under fältarbetet. Jag har 

också antecknat lite om det kroppsspråk som jag upplevde att läraren eller eleven utstrålade.  

 

 

Bearbetning och analys 

Transkriptionerna, alla inspelade samtal som jag har lyssnat på samt fältanteckningarna har 

varit det råmaterial som har utgjort kärnan för mitt analysarbete och som har lett mig fram till 

mina resultat. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det här är ett förlopp viket leder 

forskaren fram i sitt arbete, d.v.s. från de ursprungliga idéerna till slutrapporten. Jag har vid 

mitt arbete lyssnat igenom alla mina inspelade samtal och noterat intressanta iakttagelser som 

jag har kunnat relatera till mitt syfte och mina frågeställningar, d.v.s. vilka språkutvecklande 

samtal som har förekommit i undervisningen. Mina inspelade samtal gjorde att jag inte 

behövde koncentrera mig på att höra vad eleverna sa när jag besökte klassen, och jag kunde 
därför istället studera andra skeenden i klassrummet, t.ex. elevernas kroppsspråk. Genom att 

lyssna på samma samtal flera gånger har jag reflekterat och upptäckt nyanser som jag inte 

hörde vid det första tillfället. De samtal som bäst kunde besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar valde jag att transkribera. Jag har valt att transkribera följande 

undervisningssituationer: lärarledd historielektion, pararbete mellan elever när de ritade och 

skrev bildmanus i filmprojektet, pararbete mellan elever när de skrev en novell på datorn, en 

elevs redovisning om romerska siffror, två elever som redovisade sin film för klassen, 

lärarens genomgång av elevernas arbete samt samtal mellan läraren och mig. När jag 

transkriberade samtalen skrev jag ner det som eleven eller läraren sa exakt, t.ex. alla mm-ljud. 

Jag skrev också ner alla pauser och om det hände något särskilt när en person gjorde sitt 

uttalande. Jag har sedan läst igenom de transkriberade samtalen flera gånger. Cohen m.fl. 

(2007) tar upp att transkriptioner tillsammans med övrigt material gör att man som forskare 

får en djupare kunskap om de samtal som undersöks. Jag har i min studie även fått en ökad 

förståelse för vilka mål som läraren har haft med de olika undervisningssituationerna. 

 

Jag började mitt analysarbete med att stryka under med olika färger i den transkriberade 

texten för att hitta regelbundenheter och företeelser som återkom. Jag läste därefter mina 

understrykningar flera gånger, för att på så sätt få struktur och mening i mitt insamlade 

material. Jag läste även mina fältanteckningar och andra noteringar som handlade om olika 

intryck som jag fått vid mina observationer t.ex. elevernas lärmiljö, lärarens och elevernas 

agerande och kroppsspråk. Kvale och Brinkman (2009) beskriver hur kategorier 
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utkristalliserar sig i råmaterialet genom att forskaren läser igenom och bearbetar sina 

transkriptioner. För att kunna göra en analys av lärarens och elevernas talutrymme vid den 

lärarledda lektionen samt vid elevernas pararbete använde jag mig av datorns 

ordbehandlingsprogram. Det hjälpte mig att sortera och räkna ut hur många ord läraren 

respektive eleverna använde sig av. Bearbetningen av min empiri ledde till att jag formulerade 

tre teman som sammanfaller med mina tre frågeställningar för studien, nämligen: 

språkutvecklande undervisningssituationer, språkutvecklande kommunikationsmönster samt 

hinder och möjligheter för språkutvecklande samtal.  

 

Cohen m.fl. (2007) och Kvale och Brinkman (2009) tar upp att man som forskare måste 

återkoppla sin undersökning till sitt syfte och sina frågeställningar för att se om man har 

kunnat besvara det på ett tillräckligt uttömmande sätt. Vid nästa fas i mitt analysarbete 

återvände jag därför till min valda teori, mitt syfte och mina frågeställningar samt till den 

tidigare forskningen som jag skrivit om. Jag ställde det här i relation till mina 

understrykningar och tolkningar om elevernas och lärarens språkliga samspel i 

undervisningen och strukturerade nu systematiskt mitt material. Jag bestämde mig nu också 

för hur mitt arbete skulle presenteras i resultatredovisningen. Jag inleder där varje tema med 

att presentera resultatet genom att först beskriva olika undervisningssituationer och därefter 

använda mig av citat. Jag gör därefter min egen tolkning utifrån resultaten jag har sett i 

samspelssituationerna.  

 

 

Studiens tillförlitlighet och giltighet 

En invändning mot den här studien skulle kunna vara att mitt underlag, d.v.s. att undersöka 

språkutvecklande samtal i endast en klass, är ett för litet underlag för att kunna generalisera de 

här resultaten till andra situationer. Kvale och Brinkman (2009) säger att kravet på att man 

ska generalisera kunskap inte behöver vara giltig för alla platser, tider och människor. Det 

som är av intresse handlar istället om kunskapen som produceras i en specifik situation kan 

överföras till andra relevanta situationer. Det är då mottagaren av informationen som avgör 
om det går att överföra ett resultat till en ny situation. Varje undervisningssituation är unik; 

varje fenomen har sin egen inre struktur och logik. Den här studien pretenderar inte på några 

fullödiga eller slutgiltiga tolkningar eller analyser. Det jag gör i den här studien för att skapa 

tillförlitlighet är att jag ger kontextuella beskrivningar av några samtal i olika 

undervisningssituationer samt återger citat som talar om vad eleverna och läraren säger. Jag 

har valt att spela in samtalen samt transkribera dem för att få ett mer heltäckande material att 

göra en djupanalys av. Därefter har jag gjort en analys och bedömning av mina resultat som 

kan ge läsaren vägledning om vilka språkutvecklande samtal som kan pågå i andra klassrum, 

hos andra elever och lärare. Min analys bygger på att så exakt som möjligt återge delar av 

samtal i undervisningen där eleverna utvecklar sitt språk. Jag har även valt att se likheter och 

dra paralleller till vad tidigare forskning säger om språkutvecklande samtal. Det jag gör 

anspråk på i min studie är att mina tolkningar är meningsfulla och att analyserna är rimliga. 

Det är därefter upp till varje läsare att bedöma om min analys och tolkning av de insamlade 

resultaten går att överföra till andra undervisningssituationer. Genom att detaljerat beskriva 

hur jag har gått tillväga vid genomförandet av min studie samt vid min analys har jag försökt 

stärka studiens tillförlitlighet.   

 

Det kan finnas en risk att jag som observatör antar gruppens värderingar och normer, jag 

upphör då att vara forskare och blir istället en medlem i gruppen (Cohen m.fl., 2007, s. 404). 

Jag har därför tänkt på att fokusera mig på min roll som observatör. Jag har också valt att inte 

observera någon klass där jag redan har en etablerad relation till eleverna. Som observatör har 
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jag tänkt på att läraren och eleverna som ingår i min studie ska känna sig bekväma med 

situationen så att de vill berätta sina erfarenheter och tankar för mig.  
 

 

Etiska överväganden 

Det är alltid viktigt att göra nogsamma etiska överväganden, särskilt vid studier där barn 

ingår. Jag har därför i min studie följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Dessa innehåller krav gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.   

 

 
Informations- och samtyckeskravet  
Jag har skickat hem en skriftlig information om syftet med mitt examensarbete till samtliga 

elever i klassen. Eleverna och deras målsmän har då kunnat ta ställning och samtycka till att 

deras barn ska få delta i min studie genom att både eleven och vårdnadshavaren har skrivit 

under med sin namnteckning. Samtliga föräldrar och elever har gett sitt godkännande till att 

delta i studien. Läraren som valt att delta har informerats om upplägget och gett sitt samtycke. 

Deltagandet i studien, både vad gäller eleverna och läraren, har hela tiden varit frivilligt och 

den som så har velat har när som helst kunnat avbryta sitt deltagande om de så har önskat. 

Alla deltagare har valt att fullfölja sin medverkan. Rektorn har också informerats om studien. 

Hela studien och dess resultat kommer, när den är helt färdig och godkänd, att presenteras för 

den deltagande läraren samt för rektorn på skolan, vilket de har önskat. 

 
 
Konfidentialitetskravet  
Allt insamlat empiriskt material, inspelningar etc. har hanterats och bearbetats så att den 

enskildes identitet och sammanhang inte går att röja. Lärarens och skolans namn, liksom alla 

elevnamn som förekommer i studien, har därför bytts ut till fingerade namn i det färdiga 

examensarbetet för att garantera alla inblandades anonymitet. En stor försiktighet har 

tillämpats vad gäller hanteringen av allt insamlat datamaterial, t.ex. så finns alla inspelade 

samtal och transkriptioner på min privata dator, vilken måste låsas upp med hjälp av ett 

lösenord.      

 
 
Nyttjandekravet 
Samtliga berörda i studien har informerats om att arbetet ska användas som ett examensarbete 

vid Karlstad universitet. Data som har samlats in har endast använts, och kommer endast att 

användas, för det här examensarbetet.  Efter godkänt examensarbete kommer jag att förstöra 

all insamlad data, d.v.s. ljudinspelningar, anteckningar etc. När examensarbetet har godkänts 

kommer det att arkiveras och katalogiseras vid Karlstad universitet.  

 

Ett etiskt dilemma kan vara att jag som forskare kommer nära deltagarnas personliga 

integritet. Jag har därför noga tänkt igenom vem forskningen ska tjäna samt vilka moraliska 

skyldigheter jag har som observatör inför deltagarna. Jag har följt de forskningsetiska 

rekommendationer som finns enligt Vetenskapsrådet (2002).  
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Resultatredovisning 
Studiens syfte har varit att undersöka samtalets roll för språkutveckling hos elever, och då 

främst för de elever som har svenska som andraspråk. Jag redovisar här hur olika 

kommunikationsmönster och olika undervisningssituationer bidrar till att utveckla elevers 

språk. Studiens resultat kommer i det här kapitlet att redovisas med utgångspunkt i mina tre 

frågeställningar, vilka jag här väljer att benämna som tre teman. Följande tre teman redovisas: 

språkutvecklande undervisningssituationer, språkutvecklande kommunikationsmönster samt 

hinder och möjligheter för språkutvecklande samtal. I varje tema presenterar jag olika 

samtalssituationer. Jag har i slutet av varje underrubrik valt att skriva min tolkning av det 

resultat som framkommer vid det språkliga samspelet som jag återger.   

 

I min presentation har alla elever fått ett fingerat namn. Jag väljer genomgående att använda 

mig av ordet elever i min resultatredovisning, vilket innefattar alla elever som går i den 

aktuella klassen där jag gjort mina studier. I referaten har elever fått sin begynnelsebokstav, 

”L” betyder läraren och ”O” är observatören (d.v.s. jag). Punkterna betyder att det är en liten 

paus, en punkt motsvarar cirka en sekund. Det som står inom parantes är ett förtydligande om 

det som händer i just den situationen. När jag skrivit referaten har jag ibland gjort vissa 

ändringar så att det ska bli mer läsvänligt, jag har dock inte gjort något som förändrar 

innebörden i det som sades.   

 

 
Språkutvecklande undervisningssituationer 

Jag kommer här inledningsvis att beskriva elevernas lärandemiljö och några 

undervisningssituationer där eleverna lär av varandra i klassrummet/angränsande rum. I det 

flerstämmiga klassrummet står den muntliga och skriftliga användningen av språket i centrum 

för inlärningsprocessen. Lärarens röst är här en av många röster som lyssnas till.  

 
 

Det flerstämmiga klassrummet 

Klassrummet, där jag gjort mina studier, inbjuder till en varierad lärandemiljö för eleverna. 

Alla elever sitter t.ex. bredvid en kamrat i klassrummet, vilket ofta inbjuder till en spontan 

dialog när de behöver hjälp och inte läraren alltid är tillgänglig. Förutom elevernas egen bänk 

finns det i klassrummet flera andra arbetsstationer. Det finns fyra bärbara datorer där 

eleverna kan arbeta tillsammans två och två. De elever som behöver en avskild plats kan vid 

behov ta med sig en dator in till ett grupprum för att jobba. Om eleverna t.ex. har gjort en 

PowerPoint - presentation kan de visa den på filmduken för sina klasskamrater med hjälp av 

takprojektorn. Det finns också en soffa i klassrummet där eleverna kan sitta och läsa eller 
jobba med klassens iPad, ensam eller tillsammans med en kamrat. Mitt i klassrummet finns 

ett runt bord som flera kan sitta vid och som inbjuder till samtal. Intill klassrummet finns 

skolans bibliotek samt två små grupprum som är tillgängliga för eleverna. Klassen 

samarbetar med den angränsande klassen i ämnena musik, idrott, NO och SO. Man gör då 

årskursblandade grupper från årskurs fyra till årskurs sex. Det innebär att eleverna under en 

vecka får flera olika språkliga möten med en lärare. Sammantaget finns det alltså många 

olika möjligheter för eleverna att jobba på ett varierat arbetssätt som kan utveckla deras 

språk. 

 

I den följande sekvensen väljer jag ut en undervisningssituation där läraren startar en lektion 

genom att ta reda på var eleverna befinner sig i det egna arbetet. 
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L: Hur tänkte du? Du vill jobba med ditt eget arbete om Kurdistan S? 

L: M då? 

M: Ja, jag vill jobba med Kina. 

L: Du var inte riktigt färdig? 

M: Nej 

L: Då bearbetar du och kollar texten och så. 

K: Film 

L: Film, ni ska precis göra film. Har ni gjort manus? 

K och C: Nej 

L: Ja, då gör ni bildmanus på sånt där rutat papper. 

C: Men egentligen texten är egentligen bara manus, om man tänker.. 

L: Ja, fast det är bra. Vi lär..Det var ju så krångligt när vi inte hade gjort manus. Det kan 

vara bra att ha så man vet vilken ordning man tar bilderna och så…dä..dä ä bra! 

K: Ja, så länge vi får rita streckgubbar i så fall! 

L: Jaa..det är inte noga, de behöver inte va snygga. 

F: Ska jag fortsätta med djur? 

L: Ja, du fortsätter med det. 

L: D? (L säger med frågande tonfall) 

D: Ska jag fortsätta att filma med O? 

L: Okej! Ja. För ni har alltså, ni har gjort… 

D: Vi ska göra en fortsättning till.. 

L: Jaha, det var så..ja, okej..jag förstår… 

D: Han ville att vi skulle fortsätta.. 

L: Jaa, för ni visa ju förra gången. 

O: Ja, så kan vi ju sätta ihop dom två.. 

L: Jaa, joo, det blir nog bra. 

L: T då? 

T: Skriva om Maradona, sen ska jag….(hör inte) 

L: Ja, så kan det va.. 

F: Kan jag ta den där datorn? 

L: Ja, det går bra. 

 

Dialogen visar att eleverna i klassen arbetar med många olika aktiviteter och att det 

förekommer ett varierat arbetssätt i undervisningen. Det jag ser vid mina observationer är att 

eleverna ofta använder sig av artefakter som t.ex. datorn, iPad och filmkamera. När eleverna 

började arbeta, efter just den här dialogen, visade eleven Sam mig hur han hade kontakt och 

chattade med andra elever som också kom från hans hemland Kurdistan. Han fick då bl.a. 

information av elever som gick på andra skolor och även i andra länder, vilket han sedan 

kunde använda sig av i sitt eget arbete när han jobbade med Kurdistan. Han hade bl.a. fått tag 

på bilder som visade olika klädedräkter och maträtter. Läraren berättade vid ett samtal att hon 

idag undervisar på ett helt annat sätt, jämfört med den undervisning som hon hade för några 

år sedan. Hon säger också att hon har varit tvungen att förändra sitt arbetssätt då det här är en 

klass som har svårt för den traditionella undervisningen. Det hon då menar är att hon inte 

använder sig så ofta av förlagsproducerade läroböcker som alla elever ska arbeta i. Eleverna 

arbetar numera mer tematiskt och med de texter som de egenhändigt producerar utifrån sin 

utvecklingsnivå. Läraren säger också att det här är en klass med många olika nationaliteter, 

vilket har gjort att hon har lagt stor tonvikt på att skapa en samhörighet mellan eleverna samt 

utveckla deras samarbetsförmåga. Vid vårt samtal får jag veta att hon idag vågar utgå mer 

från var den enskilde eleven befinner sig i sin kunskap. Hon säger att hon idag styrs mer av 

läroplanen, jämfört med tidigare då hon kände sig mer styrd av läromedlet.  

 

Min tolkning är att läraren har en medveten struktur och även ett medvetet kunskapsmål med 

undervisningen. Hon skapar också möjligheter som öppnar upp för eleverna att söka egna 

kunskapsvägar.  
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När läraren utgår från läroplanens kunskapsmål, och inte i så stor utsträckning från de 

kunskaper som läromedelsförlag tar upp, möter hon eleverna utifrån var och ens 

kunskapsnivå. Det huvudsakliga målet med undervisningen för läraren handlar inte om att 

eleverna ska reproducera färdiga svar. Jag tolkar att det här i sin tur utvecklar elevernas språk 

utifrån de förutsättningar var och en har. Att just läraren till så stor del införlivar de artefakter 

som hör till det sociala mediet gör att eleverna får möjlighet att kommunicera med andra 

personer. Det här är en kommunikation som sträcker sig långt från klassrummets väggar 

vilket också utvecklar elevernas språk.  

 
 

Klassens filmprojekt 

Klassen har under höstterminen arbetat med temat film. Det har inneburit många olika 

undervisningssituationer där de har fått möjlighet att utveckla sitt språk. Det har då kommit en 

person till klassen som jobbar inom filmbranschen. Hon har lärt eleverna hur det går till när 

man spelar in en film. Klassen har sedan tillsammans med henne gjort filmen ”Den blåa 

lådan”. Filmen väckte elevernas intresse till att börja skriva deckare. De flesta eleverna har 

skrivit tillsammans två och två på datorn. När de har skrivit klart deckaren har de gjort ett 

bildmanus, de har då både ritat bilder och skrivit text till bilderna. Bildmanuset har sedan varit 

som ett stöd för dem när de ska filma. Slutligen har de läst upp sina deckare och visat sin film 

för klassen. Klassen har då fått ge respons på kamraternas arbete. Eleverna har med andra ord 

arbetat och bearbetat innehållet i sina texter på flera olika sätt, d.v.s. utifrån ett vidgat 

textbegrepp.    

 

Följande episod är hämtad från dialogen mellan Tom och Stefan när de tillsammans gör sitt 

bildmanus i ett grupprum nära klassrummet.  

 
S: Ska vi ha att Olle dör? 

T: Vad då Olle dör? I slutet? 

S: Mm..Typ här vid tidningen (Pojkarna samtalar om bildmanuset) 

T: Vi klipper här.. 

S: ..på.. 

T: ..filmen. 

S: Det kommer att va här..jag berättar..såå…Kalle läser tidningen..helbild eller närbild? 

T: Närbild. 

 

Det här språkliga samspelet mellan de två pojkarna vilar på ett ömsesidigt förhandlande. 

Pojkarna pratar med varandra och inte enbart till varandra. Eleverna utvecklar här ett samtal 

där båda är engagerade och visar ett stort intresse för sitt bildmanus. Det förekommer ofta täta 

inslag av samarbete och förhandling mellan eleverna. De tränar även sitt kognitiva tänkande 

genom att se sambandet mellan den skrivna deckaren och sitt bildmanus. I dialogen här ovan 
ska de dessutom tänka ut slutet på filmen, d.v.s. om filmen ska sluta med att Olle dör eller 

inte. De förser också varandra med ord som t.ex. helbild och närbild. Pojkarna ska i nästa 

skede utgå från sitt bildmanus och göra en film. De behöver då ha med fler personer i filmen, 

vilket gör att de måste hämta en klasskamrat. De hämtar därför Vera som ska spela en 

mamma som ligger död i ett badkar.   
 

T: Du ska gå till toan. 

V: Vadå? 

T: Du ska ligga där död. 

V: Ska jag ligga i badkaret? 

S: Ja du ska ligga död i badkaret. 
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De båda pojkarna beskriver för Vera vilken person hon ska spela, hur hon ska se ut och hur 

hon ska bete sig. Det uppstår här en mycket intensiv och engagerad dialog mellan eleverna 

där de stimuleras till att tänka högt. Det jag ser i rollspelet är att eleverna är trygga med att 

ikläda sig en annan roll, d.v.s. spela en annan person. Det märks också väldigt tydligt att 

eleverna vill känna sig nöjda med sin text, sitt bildmanus, sin film eller den rollgestaltning 

som de medverkar i vid en filminspelning.  

 

Min tolkning av elevernas interaktion är att deras dialog är en betydelsefull faktor för 

språkutvecklingen. Särskilt viktigt är den här sortens interaktion som uppstår när Tom och 

Stefan klargör vad de menar. De förhandlar eller formulerar då om det som de vill ha sagt. Jag 

tolkar att eleverna därför har högt ställda förväntningar och krav på sitt eget arbete. Min 

tolkning är också att rollspel, utifrån den här filminspelningen, är ett uttryckssätt som stärker 

elevernas självförtroende i gruppen.  

   
 

Arons redovisning inför klassen 

Den här undervisningssituationen är hämtad från en redovisning där Aron står framför klassen 

och berättar vad romerska siffror är och hur man använder dem när man räknar. Aron har 

själv valt att jobba med det här området på elevens val. När jag frågar honom varför hans val 

just föll på romerska siffror berättar han om sitt stora intresse för historia. Han säger också att 

det är ju elevens val och romerska siffror har han aldrig jobbat med tidigare.   

 
A: Jag ska berätta om romerska siffror och sånt. Vad är romerska siffror egentligen? 

Romerska siffror är en talsystem som består av sju grundsiffror. Romarna kom på siffrorna 

I, V,  X, L, C, D och M tvåhundratalet före Kristus. Romarna hade inge tal noll i sitt 

talsystem förr så dom kunde inte räkna noll i sitt aremetri, man använde siffrorna man 

kunde bygga byggnader och stativ på…äh som ni ser på bilden där till exempel på 

romerska siffror..som det står. Tal som är lika får vara med varandra max tre gånger, till 

exempel III. Men det gäller bara I, X, C men aldrig V, L, D. Ähh..talet M får stå mer än tre 

gånger. I Sverige ..i Sveriges historia så finns det romerska siffror som Erik den fjortonde 

..fjortonde är för, tidigare har funnits tretton styckna som har varit kungar. Karl sextonde 

heter så vår kung idag över Sverige.  

(Applåd från halvklassen) 

A: Ähh, jag råkade skriva lite fel. Tretton styckna som var kungar var lite fel men tretton 

styckna i familjen. 

L: Jaaa.. 

A: …som är tillsamman  

(Applåd igen från halvklassen) 

 

I redovisningen ovan redogör Aron för något som är ganska okänt för de övriga i klassen. Han 

ses därför som en expert inom sitt område. När han ska redovisa för kamraterna måste han 
därför vara extra tydlig när han beskriver ämneskunskaperna och den språkliga utformningen. 

Aron prövar även att använda det kunskapsrelaterade ordet aritmetik. Genom att se 

språkutvecklingen som en process, där eleverna lär sig att behärska allt bredare register, kan 

man se att Aron, trots att han uttalar ordet aritmetik fel, ändå använder ordet i sitt rätta 

sammanhang. Efter redovisningen visar halvklassen sin uppskattning genom att applådera, 

vilket stärker Arons självbild. Eleverna ska sedan räkna ut några uppgifter i addition och 

subtraktion med romerska siffror. Uppgifterna har Aron själv gjort och det är också han som 

bestämmer hur det här arbetet ska utföras. I nedanstående citat frågar Stina sin klasskamrat 

Aron om hon ska skriva med vanliga eller med romerska siffror.   
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S: Måste dä… när det är lika med ska man skriva romerska siffror då med eller ska man 

skriva vanligt? A!! När man vet svaret. Ska man skriva det med romerska siffror eller ska 

man skriva vanligt? 

A: Romerska hade jag tänkt men..det vet jag faktiskt inte. Romerska tror jag faktiskt. 

S: Okej! 

 

Det blir här tydligt att kamrattrycket från Aron gör att Stina inte kan smita undan. Det 

handlar alltså inte om vad läraren förväntar sig av eleverna utan vilka förväntningar Aron har 

på sina klasskamrater. Vid ett tillfälle gör Aron tillsammans med sin lärare en uträkning högt 

på tavlan. Läraren ställer i nedanstående referat öppna frågor kring ett tal som gör att Aron 

måste tänka, strukturera och beskriva mer utförligt för kamraterna.  

 
L: A, hur var det om du har en siffra före .. om du hade.. den här… (L skriver på tavlan) 

A: Då är det typ som… 

L: X och L, styr den..? 

A: Tänk så här, som typ L minus X. Man kan inte ta..man kan typ inte ta X fyra gånger så 

det blir X och L.  

L: Ja man kan säga 40, så är det. 

A: Ja, så är det! 

L: Ja det är det. Ja, så där är det egentligen ett minus emellan 

 

Det jag ser i dialogen är att interaktionen mellan läraren, Aron och klasskamraterna troligen 

utvecklar Arons kognitiva tänkande. Det verkar här finnas en koppling mellan språk och 

tänkande. En förståelse uppstår mellan Aron och läraren, men även mellan Aron och hans 

klasskamrater medan de pratar och lyssnar till varandra. Under lektionen går Aron sedan runt 

i klassrummet och hjälper sina klasskamrater.  

 

Min tolkning är att när Aron, som har svenska som andraspråk, integrerar språk och innehåll 

så är det språkutvecklande för honom. Andraspråket utvecklas samtidigt med 

ämneskunskaperna. Hans ansvarsfulla uppdrag stärker hans självkänsla och självbild eftersom 

han får ta ett stort ansvar för lektionens innehåll. Min tolkning är också att eleverna tvingas ta 

ansvar när de arbetar med romerska siffror eftersom Aron kräver det. 

  

 

 

Språkutvecklande kommunikationsmönster 

Under det här temat kommer jag att belysa några reparations- och korrigeringssekvenser där 

eleverna tillsammans arbetar med språkfrågor. Det jag beskriver är hur eleverna 

kommunicerar med varandra för att kunna fullfölja sina uppgifter, d.v.s. hur de 

uppmärksammar och löser språkligt inriktade problem som uppstår.   

 
 

Reparationer och korrigeringar 

Problem med förståelsen när det gäller ord och uttryck kommer i de följande samtalen att 

lösas genom att en inskjuten fråga kräver ett svar innan eleverna kan fortsätta med uppgiften. 

Mohammed och Hassan skriver en novell tillsammans på datorn. Mohammed går i åk.5 och 

kommer från Iran. Han har bott i Sverige i tre år. Hassan går i åk.6 och kommer från 

Kurdistan. Han har bott i Sverige i åtta år. Novellen är en autentisk berättelse som handlar om 

Mohammeds kusin, som fortfarande bor i Iran. Hassan skriver på datorn medan Mohammed 

ivrigt berättar om hur det var när kusinen skulle börja skolan.  
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H: vi har skrivit ”han ville börja skolan” 

M: ja skriv ”han ville börja skolan”  

H: ville .. vem ska börga skolan 

M: ”börja” inte ”börga” skolan 

H: på skolan .. i skolan .. eller? (H provar vad som låter rätt) 

M: bara ville börja skolan .. inte på eller i  

 

I ovanstående episod pekar Mohammed ut ordet börja som ett språkligt fel. Han initierar felet, 

vilket gör att Hassan korrigerar det. I det här samspelet får Hassan hjälp med den språkliga 

formuleringen utan att han har begärt hjälpen. I nästa sekvens ställer Hassan en öppen fråga 

till Mohammed, på skolan..i skolan..eller?. Mohammed svarar omgående på Hassans 

fundering. Båda de här språkrelaterade episoderna bedöms vara avslutade när eleverna har 

ändrat i texten och de går därför raskt vidare till nästa moment. Eleverna verkar vara överens 

och tillfreds med svaret, åtminstone för ögonblicket. Nästa problem som uppstår för 

Mohammed och Hassan är när de ska skriva ordet person, vilket de stavar pension. Till en 

början försöker de resonera och lösa problemet tillsammans, men när ingen vet hur ordet 

stavas går de till datorns rättstavningsprogram. Pojkarna vet precis hur de kommer till 

rättstavningsprogrammet, de behöver inte fråga om hjälp och det tar heller inte många 

sekunder för pojkarna att söka sig dit. Det som händer nu är att de stavar ordet person som 

pershon, vilket gör att datorn ger väldigt många olika förslag på ord. Mohammed och Hassan 

tröttnar efter ett tag och ger därför upp sitt sökande. De ber då efter min hjälp. I följande 

referat ser vi hur Mohammed upptäcker att Hassan har stavat ordet fel. 

 
M: Nej! Inte pension! 

H: (skrattar lite åt tokigheten och söker i datorns rättstavningsprogram) 

M: Nej, kolla. Jag tror att jag kan det! Jag har inte bott här i Sverige länge så… (M tar nu 

över sökandet) 

Efter ett tag. 

M: (Frågar, lite småskrattande, mig hur ordet stavas) 

O: Det stavas per-son (säger ordet i stavelser) 

M och Z: Mmm, så. 

 

När pojkarna efter ett tag ber om min hjälp delar jag upp ordet person i stavelser, d.v.s. per-

son. Mohammed skriver därefter ordet person rätt i berättelsen. Lite längre fram i elevernas 

arbete ska de så åter igen skriva ordet person. Mohammed frågar nu inte om min hjälp, han 

både uttalar och skriver ordet rätt. Läraren finns under den här lektionen hela tiden med i 

bakgrunden i klassen som en resurs för alla eleverna och hjälper dem som inte kommer vidare 

på egen hand. Följande utdrag illustrerar språkligt inriktade reparationer i form av 

ordsökningar. I det här samtalsavsnittet finner inte Mohammed det ord han söker, varvid 

Hassan kompletterar med ett ord.  

 
M: Och äh nu har han ingen pappa längre och ähh…då bor han hemma hos sin mamma 

men hans farfar och morfar dom säger nej, han ska bo hemma hos oss för han.. också.. vår.. 

typ..vi.. 

H:  ..uppfostrade 

M: Jaa, honom 

 

Vid den här ordsökningen uttrycker Mohammed en tvekan, ungefär som ett avbrott eller en 

paus. Orsaken till det är att det är problematiskt för honom att producera det ord han söker. 

Det inbjuder då Hassan till att fullfölja ordsökningen, genom att säga ordet uppfostrade. Det 

uppstår då en dialogisk procedur där Mohammed begär språklig hjälp av Hassan och därför 

lämnar han över ordet till honom. Det jag ser i elevernas samspel är att de lyssnar på 

varandra, följer med i varandras pågående turer och stöttar varandra genom att komplettera 
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med passande bidrag. Jag ser att de språkliga reparationerna hjälper eleverna att uppnå en 

gemensam förståelse för det arbete de håller på med.    

 

Min tolkning om varför Mohammed och Hassan skriver ordet pension istället för person är 

att de uttalar ordet som pershon. Det som är särskilt intressant är också att när jag hjälpte 

dem att dela upp ordet i stavelser kunde Mohammed vid ett senare tillfälle både uttala och 

skriva ordet rätt. Min tolkning är därför att min språkliga stöttning blev en modell som 

Mohammed härmade nästa gång han behövde använda ordet, d.v.s. han ljudade då ordet 

precis som jag hade gjort samtidigt som han skrev det. Mohammeds sökande efter ordet 

uppfostrade är ett annat exempel på att eleverna använder den språkliga kunskap som finns 

hos kamraten genom att kunskapen talas fram och görs tillgänglig. Vid den här typen av 

samspel mellan eleverna, d.v.s. när ett språkligt problem uppstår som de inte kan lösa med 

egna resurser, tolkar jag det som att de söker hjälp av någon person som finns i deras närhet 

och som de tror kan mer än de själva. Att det blev just jag vid det här tillfället berodde 

troligtvis på att det råkade vara jag som befann mig närmast deras arbetsplats. De visste ju 

också att jag var lärare, och då de är vana vid att ha flera olika lärare tänkte de förmodligen 

att det nog gick lika bra att fråga mig. Min tolkning är att när eleverna använder språket, både 

muntligt och skriftligt i liknande episoder som den här ovan, uppmuntras de till att bearbeta 

språket mer på djupet än när de enbart lyssnar. När eleverna inleder språkligt 

reparationsarbete får de inte bara inflytande över interaktionens förlopp utan de påverkar 

samtidigt själva förutsättningarna för sitt språkliga lärande.  

  
  

 
Hinder och möjligheter för språkutvecklande samtal 

Under det här temat kommer jag att analysera möjligheter och hinder för de språkutvecklande 

samtal som uppstår i olika undervisningssituationer. Jag belyser olika turtagningssystem i 

samtalet, dels hur det ser ut tillsammans med en grupp elever där läraren styr samtalet samt 

hur det ser ut när elevernas arbetar två och två (pararbete). Jag beskriver även elevernas 

respektive lärarens talutrymme vid de olika undervisningssituationerna samt hur eleverna 

deltar i undervisningen utifrån ett genusperspektiv. Avslutningsvis beskriver jag elevernas 

delaktighet och engagemang i undervisningen samt några förväntningar och krav som läraren 

har på elevernas arbete.  
 
 

Lärarledd undervisning 

I följande undervisningssekvens har en åldersblandad grupp (åk.4-6) en lärarledd 

historielektion. Syftet med lektionen är att eleverna ska få en repetition av medeltiden för i 

slutet av veckan ska de ha prov. Sammansättningen i gruppen är fem flickor och fem pojkar. 

Den här dagen är det dock bara fyra flickor och två pojkar som är med på lektionen, då många 

råkar vara sjuka. Läraren berättar för mig att de medvetet har valt att sätta de fem flickorna i 

samma grupp, då samtliga lärare som ingår i det här arbetet tror att flickorna kan vara ett stöd 

för varandra. Vid ett samtal med läraren berättar hon för mig att en av flickorna precis har 

kommit till Sverige, (hon talar mandarin), en flicka har gått i klassen ett halvår och en flicka 

är i behov av extra stöd. I följande samtal beskriver jag turtagningen mellan läraren, Dan och 

Rolf. Läraren står framme i klassrummet, medan eleverna sitter vid sina bänkar vända mot 

henne.   
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L: Om vi nu ska placera in medeltiden i den här tidslinjen som vi pratade på. Var nånstans 

hamnar den då?  

D: Mm, typ i mitten. 

L: Mitten på..vad skulle du säge för årtal? 

R: 1200 

D: 1000 typ 

L: 1200 och 1300, det brukar man säga är riktigt högmedeltid… (läraren fortsätter att 

berätta)  

 

Analysen visar att det är en talare åt gången som talar, det sker ingen överlappning. Eleverna 

räcker inte upp händerna. Det innebär att de själva kan bestämma om de vill tala och vara 

aktivt delaktiga i samtalet eller inte. Turbytena i klassen består alltså av att läraren berättar 

något, därefter nominerar eleverna sig själva som talare eller så utser läraren nästa talare. 

Läraren godkänner att eleverna gör självnomineringar, vilket minskar möjligheterna för de 

elever som inte hinner med eller spontant vill tala. Turbytena sker smidigt och utan avbrott. 

Lite längre fram i samtalet ser vi hur läraren försöker få med flickan Vera i samtalet.   

 
R: Kyrkan bestämmer mycket 

D: Klostret..  

R: kyrkan, klostret..  

L: Jaa, och det hänger ihop lite grann, för kyrkan och klostret det representerar ju religion. 

Men vad hände, hur kan man beskriva klostret på den tiden då? Vad var ett kloster…V 

(flicka)? 

V: Typ, typ det var som en kyrka. 

L: Det var som en kyrka. Om man säger att du var en flicka på medeltiden och du var 

dotter till en adelsman. Och de, din mamma och pappa, bestämde att nu skulle du börja på 

kloster, säg att du var sju år gammal kanske. Hur tror du att det var då? Hur kan det ha 

varit.. för dig? När det dunk, dunk, dunk knackade på dörren där? Och så gick du till 

klostret, vad kunde hända då? Hur tror du att dä va?   

V: Man fick inte se män och så.. 

L: Jaa, man skilde ..pojkarna var på en del av klostret och flickorna på en. Vad finns det för 

namn för det här med olika kön..? 

R: Nunna och prästman 

D: munk 

L: Ja precis, nunna och munk.  

 

De två pojkarna, Rolf och Dan, är väldigt intresserade av historiska detaljer och de vill därför 

ofta delta i samtalet. Det jag ser vid min analys är att Rolf och Dan verkar bygga upp en 

interaktion mellan sig och läraren som till viss del utestänger de andra eleverna i klassen, 

d.v.s. flickorna. Läraren bekräftar ofta de två pojkarna genom tilltal, men även genom 

kroppsspråket. Läraren tycks till viss del vara medveten om det här vilket gör att hon försöker 

få med flickorna i samtalet. Vid ett tillfälle fäster hon blicken på Vera för att få henne mer 

aktiv och delaktig i samtalet. Hon ber då Vera att leva sig in i och berätta hur det hade varit för 

henne om hon hade varit ett barn på medeltiden, d.v.s. vad det kunde ha inneburit för henne. 

Läraren lyckas få med Vera i samtalet en kort stund, ända tills Rolf och Dan åter igen tar sig in 

i samtalet. Vid mitt analysarbete tar jag hjälp av datorns ordbehandlingsprogram för att räkna 

ut vilket talutrymme som läraren och eleverna har tillgång till. Det visar sig då att under den 

här lektionen så talar läraren c:a 75 procent av tiden, medan eleverna talar c:a 25 procent av 
tiden. Den här lektionen är till övervägande delen i föreläsningsform. Vid samtal med läraren 

berättar hon att tanken med lektionen är att repetera det innehållsmässiga för eleverna inför 

historieprovet. När jag jämför flickornas taltid med pojkarnas visar det sig emellertid att 

pojkarnas taltid är c:a 90 procent och flickornas de resterande 10 procenten. Det som framgår i 

analysen är att pojkarna, jämfört med flickorna, tar en hel del initiativ till att ingå i samtalet. 

Flickorna däremot tar inga egna initiativ till att vilja ingå i samtalet. Flickorna svarar endast 

om de blir tillfrågade av läraren. Vid samtal med läraren påtalar hon att det är ett problem att 
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inte flickorna så gärna vill tala i halv- eller helklass. Hennes förklaring är att det dels beror på 

att det bara är tre flickor i klassen, men också på att de här flickorna har en annan social 

bakgrund. Läraren säger även att i deras familjekultur är det oftast mer accepterat att pojkarna 

har en framträdande roll jämfört med flickorna.  

 

Min tolkning är att när läraren så ofta godkänner pojkarnas initiativ till att ingå i samtalet har 

flickorna ännu svårare för att göra sin stämma hörd. Jag tolkar också att det fysiskt sett korta 

avståndet mellan pojkarna och läraren bidrar till att bjuda in dem mer i samtalet, jämfört med 

flickorna. Den lärarledda lektionen var till övervägande delen i föreläsningsform, vilket delvis 

kan förklara att lärarens talutrymme under lektionen blev så stort. Det som däremot hände var 

att flickorna blev väldigt passiva i samtalet under lektionen.  
 

Pararbete 

Jag kommer här att beskriva hur turtagningarna ser ut i samtalet mellan Mohammed och 

Hassan när de tillsammans ska skriva en novell. De sitter då bredvid varandra, Hassan skriver 

på datorn medan Mohammed berättar vad han ska skriva.  

  
H: Punkt är det nog? 

M: Ja, punkt! Sen… ah nej… ta bort sen…efter några…månader 

H: n-å-g-r-a….. (skriver och ljudar, M väntar in H) 

M: så …döda …kom där andra pershoners…personers släkt 

H:släkt? 

M: Ja 

H: vänta… 

M: och… 

H: det ä väl pappa? 

M: Nej!! 

H: släktingar till… 

M: ..släkt och dödade 

H: ah..släkten o-c-h  d-ö-d-a-d-e (ljudar) 

M: ..-d-e (M hjälper till att ljuda ändelserna)  

 

Eleverna utvecklade hela tiden sin förståelse genom ett förutsättningslöst växelvis samspel.  

De fick då många tillfällen att språkligt kommunicera och stötta varandra i samtalet, vilket 

gjorde att båda eleverna hela tiden var aktiva. Turtagningen i samtalet bestod oftast av två 

kommunikativa handlingar, en första del och en andra del, där båda eleverna var beroende av 

varandra för att de skulle uppnå en ömsesidig förståelse. Man kan därför säga att prototypen 

för hela samtalet var fråga och svar. I samtalet förekom det ofta överlappning. När jag räknar 

elevernas talsekvenser finner jag att deras talutrymme var förhållandevis lika stort under hela 

det pågående samtalet. Det jag däremot såg var att Mohammed tycktes vara mer bestämd i 

sina åsikter och kunde ta sig rätten till att avbryta Hassans tal.  
 

Min tolkning är att de båda eleverna vid pararbetet gavs förutsättningar till att utveckla det 

egna språket då de hade ungefär lika stort talutrymme. Jag tolkar därför att parsamarbete som 

arbetssätt i det här fallet bidrog till att eleverna utvecklade sitt språk.  

   

 

Läraren som samtalsparner 

I följande citat får vi en inblick i hur Simon och Theos samarbete ser ut i arbetet med ett 

filmprojekt. De uppsöker då sin lärare för att få stöd hos henne om hur de eventuellt kan gå 

vidare. Läraren överlåter då till eleverna att bestämma hur de ska fortsätta sitt arbete.  
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L: Du kom och hämtade er text eftersom du ville ändra i manus, antar jag. Var det inte så? 

S: Ja 

L: Ja, där ser man vad viktigt det är med både text och bildmanus. 

S: Men vi tänker kanske hitta på lite mer senare för vi har gjort jättelångt, vi har gjort alla 

dom här. 

L: Mm  

S: Så nu ska vi göra dom också. 

L: Är det just för att få en hel film av texten, är det det som är svårt eller det tar .. 

S: ..det tar tid. 

L: Det tar tid ja, det behövs två delar kanske.? Men det kan det ju va! 

S: Mm 

S: Ska vi göra fortsättning följer? Kan vi fortsätta? 

L: Har du frågat din polare där? 

S: Ska vi göra fortsättning eller? Fortsättning följer? 

T: Ja, det kan vi väl. 

 

Citatet inleds med att Simon och Theo tar ett eget aktivt initiativ till att göra ändringar i sitt 

manus, det är med andra ord inte läraren som har bett dem att göra dessa ändringar i texten. 

Samtidigt påminner läraren eleverna om hur viktigt det är att följa de givna ramar som 

klassen har gått igenom inför det här arbetsområdet, d.v.s. att den skrivna texten ska vara 

kopplad till bildmanuset innan de börjar filma. I slutet av citatet bestämmer sig de båda 

eleverna för att göra en fortsättning av filmen, trots att det tar tid och innebär ett merarbete 

för dem.  

 

Min tolkning är att det finns en ömsesidighet och en viss jämställdhet i förhållandet mellan 

eleverna och läraren i den här dialogen. Lärarens roll kan ses som en handledande 

samtalspartner. Hon är här ett stöd och bollplank för att eleverna ska ta sig vidare i 

arbetsprocessen.  

 

Erfarenhetsbaserat lärande 

I följande citat kommer jag att analysera hur elevernas delaktighet och engagemang blir 

större om de får möjlighet att skriva om sina egna erfarenheter. Mohammed och Hassan 

skriver om en tragisk händelse som hans kusin varit med om i Iran. Berättelsen handlar om 

hur kusinens pappa blev dödad, mamman gifte efter ett tag om sig med en ny man. Den här 

mannen misshandlade kusinens mamma så att hon dog, därför bor kusinen nu hos sin farmor 

och farfar i Iran. Mohammed berättar sin historia för Hassan med stor inlevelse, under tiden 

lyssnar Hassan engagerat samtidigt som han skriver ner Mohammeds berättelse på datorn. 

Mohammed berättar också om hur han blev slagen i skolan av rektorn. Det här är något som 

Hassan också har hört berättas om från sitt eget hemland (Kurdistan), men han var bara fyra 

år när han kom till Sverige så han har inte själv gått i skolan i sitt hemland. Jag kommer här 

att återge en händelse som Mohammed var med om när han gick i skolan i Iran.  

 
 

M: Man gör typ.. 

H: ..man gör nåt dumt 

M: dumt 

H: n-å-t dumt (skriver på datorn) 

M: så…slår fröknarna eller rektorn…med linjal..av metall..det gör ont …jag minns när jag 

var där. 

H: Har du fått? 

M: Inte med linjal, aldrig fått! Jag fick en örfil av rektorn..  
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Båda eleverna är under hela det långa samtalet mycket koncentrerade med att skriva och 

samtala med varandra. I det här samspelet mellan eleverna uppstår det en stor förståelse för 

varandra. När Mohammed berättar om sina erfarenheter och Hassan lyssnar blir båda pojkarna 

medvetna om den värld de kommer från, båda blir på så vis en kunskap rikare. För 

Mohammeds del blir det här dessutom ett tillfälle då han får sätta ord på de erfarenheter som 

han har varit med om.   

 

Min tolkning är att den här dialogen, när eleverna får möjlighet att utbyta erfarenheter med 

varandra, är ett sätt för eleverna att utveckla sitt språk. Det här samtalet blir även en slags 

mental och kognitiv bearbetning. Undervisningen tar här tillvara på de kulturella olikheter och 

kunskaper som eleverna bär med sig. 
 

Bekräftelse och förväntningar 

I slutet av Mohammeds och Hassans pararbete vid datorn vill eleverna ha en bekräftelse av 

läraren att de har jobbat bra. Eleverna verkar själva mycket nöjda med sitt arbete.  

 
H: Men gissa var vi var? Här! (visar läraren) 

L: Ni har gjort allt det nu? 

M: Nja 

H: Ja, typ där.  

M: Ja här. Nej,det var här..då kom vi ända hit. 

L: Är det nånstans här som ni behöver titta på, här kan jag ha ett nytt stycke? 

M: Hur menar du? 

H: Ja, ny mellanrum. 

L: Ja, precis, mellanrum och ett nytt stycke. 

H: Ja annars blir det för mycket 

L: Just, det kan vara svårt att läsa en text som blir så kompakt. 

H: Så? 

L: Ja, det ser ju bra ut. 

 

Jag ser att båda pojkarna är aktiva och att det ser ut att finnas ett stort engagemang för 

uppgiften. Läraren berömmer också Mohammed och Hassan för det arbete de utfört. Vid det 

här samspelet med pojkarna går läraren in med strukturell hjälp och visar hur eleverna kan 

dela upp texten så att berättelsen blir mer lättläst. Hon bistår alltså eleverna med några 

kommunikativa stöttor, s.k. scaffolding. 

 

Min tolkning är att det i den här dialogen finns ett ömsesidigt samspel i samtalet mellan 

läraren, Mohammed och Hassan. Läraren har här en viktig roll att fylla när eleverna behöver 

stöttning för att komma vidare i en uppgift, eller när de bara behöver bekräftelse på det som de 

har gjort. Min tolkning är att läraren i de här samspelssituationerna visar att hon har högt 

ställda förväntningar. Hon visar sitt intresse för elevernas arbete och hon berömmer eleverna, 

samtidigt som hon talar om vilka förväntningar som hon har på dem.  
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Diskussion 
I diskussionskapitlet behandlas inledningsvis studiens styrkor och svagheter under rubriken 

metoddiskussion. Därefter berör jag några viktiga utgångspunkter för undersökningen samt 

min egen förförståelse inom det här ämnet. Resultatdiskussionen tar upp mina resultat i 

förhållande till den teoretiska ansatsen, det sociokulturella perspektivet, och vad tidigare 

forskning säger. I slutordet gör jag en kort sammanfattning av studien och besvarar mina 

frågeställningar. Jag tar också upp några tankar kring det specialpedagogiska fältet och 

speciallärarrollen. Avslutningsvis berör jag vad som vore önskvärt att den fortsatta 

forskningen gick vidare med.  

 

Metoddiskussion 

Jag insåg att det skulle kunna vara en begränsning för min studie att jag var bekant med den 

här läraren sedan tidigare. Det som däremot var till en fördel var att vi aldrig hade jobbat 

tillsammans på samma skola, vi hade därför aldrig mötts som kollegor och jag hade heller 

aldrig sett henne i den roll hon har som lärare. Så här i efterhand kan jag konstatera att jag inte 

har upplevt det som en begränsning för min studie att jag var bekant med läraren. Efter att ha 

utarbetat en första plan för min undersökning, insåg jag att planen var tvungen att revideras. 

Trots att forskningsområdet var intressant så blev tidsfaktorn det som gjorde att jag fick 

begränsa mitt urval. Till en början hade jag tänkt att tre skolklasser skulle ingå i min studie, 

vilket jag till slut fick krympa ned till en klass. Det jag har sett i min studie är att det faktiskt 

går att utläsa väldigt mycket trots att urvalet är begränsat. Sahlström (2008) tar upp att 

forskare av idag ofta bara använder en begränsad del av sitt material för de huvudsakliga 

analyserna. De analyserar sedan det här materialet på djupet, vilket ger en ökad precision och 

detaljrikedom.   

 

Mitt val av metod har varit klassrumsobservationer. Orsaken till att jag valde den metoden var 

att jag ville undersöka de samtal som uppstår naturligt i den pedagogiska praktiken. Jag 

upplevde inte att min närvaro störde eleverna i deras arbete. Förmodligen berodde det på att 

de är vana vid att möta många olika vuxna i undervisningen. De tyckte snarare att det var 

roligt att jag var där och visade intresse för det som de jobbade med. Den lilla diktafonen 

verkade heller inte störa eleverna i deras pågående samtal. Det som jag eventuellt trodde 

skulle kunna vara ett problem med min undersökning var min dokumentation av samtalen, 

d.v.s. ljudupptagningen i klassrummet. Jag gjorde därför en pilotstudie för att undersöka det 

här. Det visade sig dock att dagens diktafoner håller en mycket hög kvalitet. För att 

genomföra studien skulle jag även ha kunnat valt att videofilma samtalen. Jag hade då 

förmodligen fångat mer av vad elevernas och lärarens kroppsspråk berättade. Då tiden var 

begränsad valde jag dock att göra ljudinspelningar med hjälp av en diktafon. Det som jag 

upplevde som svårast vid mina observationstillfällen var att välja ut vilka samtal som jag 

skulle spela in. Jag visste vad klassläraren hade för lektionsplanering. I den vardagliga 

verksamheten i en klass uppstår det dock hela tiden förändringar som gör att lektionen ibland 

tar en annan vändning. Klassläraren hade dessutom inte en styrande roll i undervisningen, 

d.v.s. hennes strävan var inte att ha full kontroll över lektionen. Det innebar inte att det 

saknades struktur i hennes undervisning. Inför varje lektionspass gick hon igenom vad 

eleverna skulle arbeta med, vilken tidsplan de hade etc. Det som hon gjorde var att hon lät 

eleverna vara delaktiga i sitt arbete, vilket kunde innebära att de t.ex. ville spela in mer film. 

Jag var därför tvungen att fatta snabba beslut om vilka samtal som verkade mest intressanta 

för mig, med tanke på mitt syfte och mina frågeställningar. Ibland fick jag även lite råd av 

klassläraren. I ett klassrum där eleverna samarbetar pågår det hela tiden många samtal. Jag är 

därför medveten om att jag kan ha valt bort samtal som också hade varit intressanta att 
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studera. När jag kom hem lyssnade jag igenom alla inspelade samtal. Jag valde sedan att 

transkribera just de samtal som bäst besvarade mitt syfte och mina frågeställningar. Att 

transkribera samtalen tog väldigt lång tid, men samtidigt som jag skrev ned och återgav vad 

som exakt sades, bearbetade jag innehållet i samtalen på ett djupare plan. Detta underlättade i 

sin tur mitt analysarbete (Kvale & Brinkman, 2009). När jag skulle analysera alla 

transkriptioner och fältanteckningar fick jag en känsla av att nästan drunkna i mitt material. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s. 123) tar upp att det är viktigt att tänka på att mängden 

arbetsmaterial blir hanterbart vid analysarbetet. Han säger att det är lätt att låta materialet ta 

överhanden över den egna tiden och intellektet. Det är därför viktigt att skapa en struktur i 

råmaterialet. Det var därför till stor hjälp att stryka under i texten med olika färger för att hitta 

betydelsebärande teman i mitt råmaterial. Vid den här sortens subjektiva undersökningar finns 

det alltid en risk för bias, d.v.s. att de egna uppfattningarna har påverkat och snedvridit 

resultatet. Min strävan har dock hela tiden varit att så trovärdigt som möjligt beskriva och 

analysera de unika samtalssituationer som uppstått i interaktionen mellan eleverna och mellan 

läraren och eleverna. Jag tycker att mitt val av metod har hjälpt mig att synliggöra de 

språkutvecklande samtal som förekom i undervisningen i den här klassen, både för de elever 

som har svenska som andraspråk men även för de övriga eleverna. 

 

 
Utgångspunkter för studien 

Min undersökning utgår från uppfattningen att språkligt lärande har sitt ursprung i olika 

kommunikativa undervisningssituationer (Eun, 2010; Säljö, 2010; Vygotskij, 1934/2001). Jag 

har valt att göra en kvalitativ studie för att undersöka vilka språkutvecklande samtal som 

förekommer i undervisningen, och då särskilt för de elever som har svenska som andraspråk. 

Min förförståelse av den undervisning som ofta förekommer för de här eleverna, var att de 

ofta erbjuds någon lektion i veckan av en lärare som har svenska som andraspråk. Det de 

flesta forskare idag är eniga om är att språkutveckling är en process, där barnet/eleven 

utvecklar sitt språk i de sociala sammanhang som han/hon befinner sig i. De lär sig inte bara 

språket utan också hur väl de kan behärska det (Cummins, 2004; Dysthe, 1996; Säljö, 2010; 
Vygotskij, 1934/2001). I den klass där jag gjorde min studie var det många elever som hade 

svenska som andraspråk. Jag vill dock påpeka att det är viktigt för alla elever, och inte enbart 

för de elever som har svenska som andraspråk, att få vistas i en språkutvecklande miljö. 

Skolan är den arena där eleverna ska lära sig förstå processer, tolka och reflektera över 

information samt lösa problem (Skolverket, 2011). Skolan måste därför medvetet arbeta med 

att ämnesintegrera ”språk” och ”innehåll” för alla elever. Detta bör ske under hela skoldagen 

och i alla ämnen, så att ett andraspråk utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna (Gibbons, 

2010). Hur stor förekomsten är av en språklig kommunikation i undervisningen beror till stor 

del på hur lärarna väljer att lägga upp undervisningen i klassen. Den kunskapssyn som läraren 

har om elevernas lärandemiljö är här av stor betydelse. Läraren kan välja en undervisning där 

han/hon har full kontroll över undervisningen. Läraren bestämmer då på egen hand vad som 

ska samtalas om på lektionerna, vilket innebär att eleverna inte ingår utifrån ett 

deltagarperspektiv. En del lärare upplever också att de har mer kontroll över lektionen när 

eleverna arbetar enskilt och tyst i ett läromedel. Vid den här typen av undervisning ligger 

fokus på elevernas producerande och görande, jämfört med en undervisning där fokus ligger 

på det kommunikativa lärandet. Ofta handlar den läroboksstyrda undervisningen om att 

eleverna ska reproducera svar där läraren bedömer vad som är rätt eller fel. Inom det 

sociokulturella perspektivet säger man att det språkliga lärandet och begreppsutvecklingen 

ökar genom det samspel som sker mellan människor i olika kontexter (Säljö, 2010; Vygotskij, 

1934/2001). Jag ville därför undersöka hur elever utvecklar sitt språk utifrån ett 

kommunikativt lärande. Jag inser att mina förhandskunskaper kan ha fått inflytande över den 
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här studiens utformning, men min strävan har dock hela tiden varit att grunda analytiska 

iakttagelser i konkreta och observerbara samtalshändelser.   

 

 

Resultatdiskussion 
Min studies huvudresultat är kopplat till flera aspekter på hur undervisningen i klassen ser ut. 

Eleverna ges ofta möjlighet att använda sig av ett varierat arbetssätt där även ny teknik som 

dator, iPad etc. finns med. Undervisningen tar också tillvara de erfarenheter och den 

verklighet som eleverna har utanför skolan. Det finns hela tiden med en ömsesidig respekt och 

tillit mellan eleverna och läraren i klassen. Vid elevernas par- och grupparbeten löser och 

förhandlar de aktivt och fortlöpande de språkliga problem som uppstår. Kan inte eleverna 

själva lösa problemet tar de hjälp av en kamrat eller läraren. Det som jag genomgående ser är 

att när eleverna verkar finna mening i det de gör ökar också deras inlärningspotential. 

Sammantaget verkar det, i den här studien, som att det är kommunikationen och det sociala 

samspelet som på olika sätt främjar språkutvecklingen i denna klass. 

 

Undervisningen i klassen är inte organiserad som katederundervisning, vilket stämmer väl in 

med den nyare forskning som gjorts om klassrumsinteraktion (Liljestrand, 2002; Sahlström, 

2008; Skolverket 2003). När läraren går igenom var eleverna befinner sig i sina jobb märker 

jag att det under lektionen pågår arbete inom många olika arbetsområden i klassen. Eleverna 

använder sig också av olika arbetssätt. Cummins (2004) och Vygotskij (1934/2001) säger att 

om eleverna får arbeta utifrån ett varierat arbetssätt och samarbeta med olika kamrater, verkar 

det vara både lustfyllt och meningsfullt för dem. Det finns en positiv samarbetsanda i klassen, 

eleverna visar respekt för varandra och sin lärare och de protesterar sällan när de ska utföra 

sina arbetsuppgifter. Dysthe (1996) säger att lärandet i grund och botten är av dialogisk natur 

och att en dialog som består av många röster utgör en inlärningspotential. Eleverna har varje 

vecka flera lektioner (NO, musik, historia, idrott) tillsammans med den andra 

mellanstadieklassen. De delas då in i olika mindre elevgrupperingar. Samarbetet mellan de 

fyra lärarna gör att de kontinuerligt för en dialog med varandra. Samarbetet gör också att 

lärarna har en diskussion med varandra som handlar om de olika ämnesområdena, vilket i sin 

tur gynnar elevernas språkliga lärande. Det här bidrar till att eleverna kan göra 

generaliseringar i andra situationer och skolämnen (Eun, 2010).   

 

Vid min analys av klassrumsinteraktionen analyserade jag hur turtagningen och talutrymmet 

fördelade sig mellan eleverna respektive läraren i undervisningen. Det jag då såg var att 

förhållandet mellan elevernas och lärarens talutrymme och turtagning till stor del berodde på 

vilka undervisningssituationer som förekom. När eleverna arbetade två och två, när 

Mohammed och Hassan skrev en novell och när Tom och Stefan ritade och skrev ett 

bildmanus, hade varje elev ungefär lika stort talutrymme. Nyare studier (Alton-Lee m.fl., 

1993; Granström, 1987,1992; Liljestrand, 2002; Sahlström, 2008; Schegloff, 2007) pekar på 

att elevernas samtal ökar vid pararbete. De menar att elevernas språkande är mera frekvent vid 

pararbete än vid den lärarsanktionerade diskursen. Sahlström (2008) säger att samtalen blir 

mindre formella och att antalet talturer för var och en ökar när deltagarna är färre. I den här 

studien växlade turtagningen hela tiden mellan eleverna.  Vid den lärarstyrde lektionen förhöll 

det sig däremot inte på samma sätt. Här talade läraren 75 procent av tiden, medan eleverna 

endast fick 25 procent av talutrymmet. Tidigare studier (Bellack, m.fl., 1966; Dysthe, 1996; 

Sinclair och Coulthard, 1975) visar att elevernas möjligheter att komma till tals är mycket 

begränsade i många klassrum. De redovisade att läraren talade två - tredjedelar av 

lektionstiden medan eleverna endast talade en tredjedel. Syftet med historielektionen, från 

lärarens sida, var att eleverna skulle få en repetition av medeltiden. Läraren ville, vid den här 
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lärarledda lektionen, att eleverna skulle ha inflytande över diskussionen. Turerna i samtalet 

följde därför inte den IRE-struktur som Sinclair och Coulthard (1975) tar upp. Det som 

däremot hände var att Rolf och Dan var väldigt aktiva i samtalet. Det förekom ingen 

handuppräckning, istället nominerade pojkarna konsekvent sig själva som talare. De fyra 

flickorna, varav tre stycken har svenska som andraspråk, nominerade inte sig själva vid något 

tillfälle. De var väldigt passiva under hela lektionen. Det här stämmer väl in på det som 

Einarsson och Hultman (1984) tar upp i sin studie. De menar att pojkarna får majoriteten av 

uppmärksamheten vid klassrumsspråkandet jämfört med flickorna och att det leder till att 

könen skolas in i gängse könsroller. Liljestrand (2002), däremot, tar i sin studie upp att 

flickorna i genomsnitt pratar 56 procent och pojkarna 43 procent av elevernas taltid. Min 

tolkning är att de här olika resultaten gör att det här är ett område som borde utforskas mer. 

Läraren i klassen uppfattade dock under lektionen att flickorna inte sa så mycket och försökte 

därför få med dem i samtalet, vilket hon endast delvis lyckades med. Vid mitt samtal med 

läraren berättade hon att flickornas tillbakadragenhet till stor del berodde på deras kulturella 

bakgrund, vilket påverkade hur den här lektionen gestaltade sig. Samtidigt såg jag att läraren 

ofta bekräftade pojkarnas beteende vilket gjorde att de blev ännu mera intresserade av att tala. 

Granström (1992) tar upp att det ibland finns en stark dold läroplan som opererar parallellt 

med den lärardominerade dolda läroplanen. När läraren i undersökningen godkände att 

pojkarna nominerade sig själva utan att räcka upp handen, tar pojkarna istället över och styr 

samtalet dit de vill. Om flickorna inte får möjlighet att utveckla sitt språk, på samma sätt som 

pojkarna i skolan, är risken uppenbar att skolan utestänger dem från ett jämlikt samhälle. 

Skolan måste därför jobba aktivt för att uppnå ökad jämlikhet mellan könen (Skolverket, 

2011). 

 

Vid pararbeten och vid andra smågruppsaktiviteter ser jag hur eleverna löser språkliga 

problem som uppstår. Det som blir tydligt är hur eleverna finner språklig mening i det de gör 

genom det sociala samspel som de har med sina kamrater eller med sin lärare (Lindberg, 

2005). De frågor som uppstår vid elevernas pararbete är oftast deras egna reparations- och 

korrigerings frågor till kamraten. Frågorna har de ställt för att kunna tydliggöra språket för 

varandra och för att kunna lösa ett problem och sedan gå vidare med uppgiften (Gröning, 

2006). I samspelssituationen mellan Mohammed och Hassan, när de skriver en novell, 

förekommer det en lång utläggning om hur de ska stava ordet person. Båda ställer frågor till 

varandra som den andre försöker svara på. När de inte med en gång lyckas lösa det, finner de 

andra kreativa sätt att lösa problemet på. De tar först hjälp av datorns rättstavningsprogram, 

men när inte det heller löser deras problem söker de hjälp hos en vuxen. Dysthe (1996) säger 

att elevernas inlärningspotential ökar när de binder samman skrivande och samtalande. 

Skriften skärper den tankemässiga klarheten hos eleverna när de skriver. De tvingas då 

uttrycka sig tydligare när det gäller textens budskap än vad som är nödvändigt när de muntligt 

berättar något. Skrivandet gör därför att eleverna reflekterar över sin text, vilket ger upphov 

till ett mer abstrakt och analytiskt tänkande (Dysthe, 1996). När jag studerar elevernas 

reparationssekvenser framgår det tydligt att de tar de språkliga problemen på allvar, det finns 

ett behov av att lösa problemet innan de kan gå vidare. Eleverna uppdagar missförstånd, rättar 

till felaktigheter och engagerar sig i att uttrycka sig passande och precist (Gröning, 2006; 

Lindberg, 2005). Att just uttrycka sig precist får vi se i den talsekvens när Mohammed i 

samtalet med Hassan söker efter ordet uppfostrade. Hassan hjälper då Mohammed på ett 

naturligt sätt i dialogen genom att fylla i det ord som han söker. Problemen som 

uppmärksammas är inte lösta förrän de har förhandlat klart och fullföljt reparationen. Först 

när de nått en gemensam förståelse kan de fortsätta. Det pågår en kommunikation mellan två 

eller flera personer, vilket genererar ny kunskap. Eleverna löser då problem i samarbete med 
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andra elever eller med läraren. Problem som de inte skulle kunna lösa på egen hand (Eun, 

2010; Gibbons, 2010; Strandberg, 2008).  

 

Vid klassens filmprojekt kom en utomstående person, en s.k. expert, till klassen och visade 

eleverna hur man gör en film. Läraren återkopplade sedan den modellen och kunskapen till 

Christoffer och Karl vid ett senare tillfälle när de tänkte hoppa över momentet att rita bilder i 

sitt bildmanus. Läraren påminde dem då om hur bra det var att göra bilder och att det skulle 

vara ett stöd vid deras filmning. Vid medlingen utmanade hon då elevernas uppfattningar 

(Eun, 2010). Att klassen fick det här professionella stödet från en utomstående person har 

tydligt påverkat deras kunskap och engagemang. När eleverna inte själva klarar av att lösa 

problemet tar de hjälp av en lärare eller en elev. Läraren spelar vid de här 

undervisningstillfällena en väldigt viktig roll. Hon hjälper då eleverna med stödstrukturer, s.k. 

scaffolds (Bruner, 1978; Gibbons, 2010). Vid den här typen av kommunikativa stöttor, när 

läraren hjälper eleverna genom att strukturera problemet, bistår hon eleverna med en kunskap 

som gör att de så småningom kan genomföra arbetet på egen hand (Gibbons, 2010; 

Strandberg, 2008). Ett exempel är när Mohammed och Hassan inte hade gjort några 

mellanrum i sin text. Läraren hjälpte dem då med att dela upp sin text i stycken för att det 

skulle bli mer lättläst. Efter dialogen med läraren läste pojkarna igenom hela sin berättelse. De 

diskuterade sedan med varandra var det borde vara mellanrum för att texten skulle bli mer 

läsvänlig. Läraren har förväntningar på hur eleverna ska utföra sina arbeten, samtidigt som 

hon är lyhörd och ställer rimliga krav på elevernas prestationer. Dysthe (1996) säger att det är 

viktigt att läraren visar vilka förväntningar och krav hon har på ett sätt som eleverna kan svara 

an på. Alla elever måste ha en reell möjlighet att kunna fullgöra sin uppgift. Det finns här en 

ömsesidig respekt och omsorg. Läraren är här lyhörd inför de språkliga svårigheter som 

eleverna har (Dysthe, 2006; Eun, 2010; Taube, 2007).  

 

Pinter (2007) beskriver hur två ungerska elever arbetar med bilder för att utveckla det 

engelska språket. Hennes studie visar, i likhet med Tom och Stefans arbete, att språket 

utvecklas av det språkligt aktiva arbetet. När Tom och Stefan arbetade med sitt bildmanus 

förekom det täta inslag av samarbete och förhandling mellan eleverna. Kommunikationen 

mellan eleverna bidrar till att de blir trygga med varandra (Pinter, 2007; Taube, 2007). 

Eleverna är vid de här samspelssituationerna aktiva och intresserade av sin uppgift. När Tom 

och Stefan sen ska spela in sin film behöver de ha med en flicka i en filmsekvens som ska 

spela mamman. Vera, som var väldigt tystlåten vid den lärarledda lektionen, har nu inga 

problem med att tala eller utföra sin rollgestaltning. Eleverna arbetar ofta utifrån ett vidgat 

textbegrepp, d.v.s. de använder sig av många olika uttryckssätt som t.ex. drama, bild, film och 

datorskrivning. Liberg (2006) menar att det utvecklar elevernas skriftspråkliga förmåga 

utifrån deras egna förutsättningar. Verkligt tänkande blir då till när det språkliga arbetet är 

förenat med ett aktivt arbete (Eun, 2010).  

 

När eleverna lyssnar aktivt och intresserat till sina klasskamrater vid redovisningstillfällena 

eller om någon framför en tanke eller en åsikt, upplevs klassrummet som flerstämmigt och 

dialogiskt (Dysthe, 1996). Arons självbild och självförtroende är stort när han har sin 

redovisning om romerska siffror. Under hela lektionen medverkar han ansvarsfullt och 

intresserat i dialogen med läraren och klasskamraterna. De verkar i sin tur också tycka att 

hans arbete är viktigt och meningsfullt. De andra eleverna lyssnar och ställer frågor till sin 

klasskamrat, vilket också är en form av dialog. Arons självförtroende stärks sedan ytterligare 

av klassens applåd. Läraren i klassen är övertygad om att eleverna kan vara resurspersoner för 

varandra och det blir också tydligt att det som sägs i klassen har en status som kunskap bland 

eleverna (Dysthe, 1996). Elevens självbild och prestationsförmåga påverkar varandra 



36 

 

ömsesidigt i ett kontinuerligt samspel (Taube, 2007). Jag ser också i undervisningen hur 

eleverna hittar anknytningspunkter mellan skolans värld och sin egen verklighet, vilket gör att 

de själva upplever att de gör något meningsfullt (Dysthe, 1996; Strandberg, 2008). När 

Mohammed och Hassan skriver en novell på datorn berättar Mohammed om sina erfarenheter 

från Iran. Det handlar om kusinens tragiska uppväxt och hur han själv blev slagen i skolan av 

rektorn. Dialogen mellan eleverna utvecklar deras språk. Elevernas lärande är mest effektivt 

när läraren tar tillvara på de erfarenheter och den verklighet som eleverna har utanför skolan. 

Eleverna förstår då att kunskapen kan användas för verkliga syften (Eun, 2010).   

 

Elevernas språklärande i klassen sker inte enbart i klassrummet eller vid interaktionen med 

klasskamraterna eller läraren (Sahlström, 2008). Eleverna använder också ofta de angränsande 

grupprummen när de ska ha par- eller grupparbete. Det förekommer även en kommunikation 

som handlar om ett interaktivt lärande med andra elever som inte är fysiskt närvarande i 

klassen. Jag tyckte att det var ett mycket intressant resultat som jag fick fram när Sam sökte 

fakta om sitt hemland Kurdistan. Han chattade då med elever som gick på andra skolor eller 

t.o.m. i andra länder. Att läraren har gjort det möjligt för eleverna att använda datorn som 

artefakt för att kommunicera med andra personer, möjliggör en annan sorts kommunikation 

och interaktion med människor. Brink (2009) säger att skolan har svårt för att möta den nya 

mediavärlden, något som inte stämde in på den här klassen. I den här klassen förekom en 

kommunikationen som sträckte sig långt från klassrummets väggar. Det som jag ser i studien 

är att elevernas språkutveckling stärks i en undervisning där interaktiva, sociala media 

förekommer. Det vore därför intressant att se om det här skulle gälla för alla elever. I den här 

studien har jag inte funnit något stöd i tidigare forskning som pekar på att eleverna utvecklar 

sitt språk genom att just använda sig av interaktiva sociala media i undervisningen. Om 

undervisningen i framtiden till stor del kommer att använda sig av den här kommunikationen 

så kommer det också att ske en stor förändring i hur vi ser på elevernas språkliga lärande, 

jämfört med idag. Skolorna kommer t.ex. förmodligen inte att köpa klassuppsättningar med 

läroböcker som har samma svårighetsgrad. Läraren i studien berättade ju att den traditionella 

undervisningen med läroboken inte passade de här eleverna när de gick i åk.1 och åk.2. Om 

det är ett effektivt sätt för alla elever att använda interaktiva sociala media för att utveckla sitt 

språk så borde kanske den här utvecklingen skyndas på. Alla elever och lärare måste då få 

förutsättningar för den här typen av undervisning. Klassrummen måste t.ex. utrustas med fler 

datorer, men det här räcker givetvis inte. Idag finns det många lärare som inte har så stor 

kunskap om IT-pedagogik. En väldigt viktig del i den här undervisningen är därför hur lärarna 

utvecklar sin IT-kunskap. Datorn ska då vara ett hjälpmedel som bidrar till att dialogen och 

språket utvecklas i undervisningen. Strandberg (2008) säger att det viktigaste är hur tänkandet 

växer fram genom barnets aktiva och ömsesidiga interaktion med den givna kulturen. Min 

tolkning av det är att läraren därför har en väldigt viktig uppgift att fylla i klassrummet. Det är 

han/hon som tillsammans med eleverna skapar den interaktionen. Säljö (2011) säger att det 

intressanta är vad t.ex. en dator som artefakt och jag som individ kan åstadkomma 

tillsammans. Det är när jag som tänkande och handlande varelse i sociala kontexter möter 

problem som apparatens funktioner blir intressanta.  

 

 

Slutord 

När läraren, som ingår i min studie, berättade om sin undervisning blev jag nyfiken på att 

studera hur de här elevernas språkliga utvecklingsmöjligheter såg ut utifrån ett 

deltagarperspektiv (Dysthe, 1996; Granström, 1987, 1992; Sahlström, 2008). Det 

sociokulturella perspektivet, vetenskaplig forskning och den här studien har gett mig en ökad 

insikt om att kunskap kommuniceras fram genom ett aktivt dialogiskt och dynamiskt 
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samarbete. För att eleverna ska vilja utveckla sitt språk och lärande bör dessutom 

undervisningen upplevas både stimulerande och meningsfull. De språkutvecklande samtalen 

måste därför finnas med i alla skolkontexter, d.v.s. elevernas språk ska utvecklas oberoende 

av vilket ämne de har (Gibbons, 2010).  

 

Det som min resultatredovisning visar är att eleverna i den undersökta klassen till stor del 

vistades i ett dialogiskt klassrum. Det förekom många olika undervisningssituationer som var 

ämnesintegrerade under skoldagen och som var språkutvecklande för eleverna. De jobbade 

t.ex. med par- och grupparbete i klassrummet och angränsande rum när de höll på med ett 

filmprojekt. Detta innebar att de skrev manus till deckaren, ritade bilder till manuset, filmade, 

spelade olika roller i filmer, redigerade film och slutligen redovisade filmen för klassen. De 

jobbade även med enskilt arbete när de t.ex. sökte fakta om sitt hemland (bl.a. genom att 

chatta med andra elever) och lärde sig om romerska siffror (som sedan redovisades för 

gruppen). Resultatredovisningen pekar också på att det förekom språkutvecklande 

kommunikationsmönster i olika samspelssituationer, mellan elever och mellan lärare och 

elever. Vid elevernas pararbete förekom det ett ömsesidigt förhandlande, man hjälpte t.ex. 

varandra med språkliga reparationer och korrigeringar. Det var också en växelvis turtagning i 

samtalet och elevernas talutrymme var väldigt jämbördigt. Om eleverna inte själva klarade av 

att lösa problemet fick de hjälp av läraren. Det fanns alltså många möjligheter för eleverna att 

vistas i språkutvecklande miljöer, samtidigt uppdagades även hinder. Ett hinder var hur 

villkoren såg ut för de flickor som hade svenska som andraspråk. Vid den lärarledda 

undervisningen blev de här flickorna väldigt passiva, vilket minskade deras möjligheter till att 

utveckla språket. Läraren använde sig här av ett stort talutrymme och turtagningen i samtalet 

skedde mest mellan läraren och pojkarna, då de nominerade sig själva i samtalet.   

 

I dagens skola förekommer det ofta att enskilda elever, som är i behov av språkligt stöd, 

exkluderas från klassen. Det specialpedagogiska stödet handlar då om att kompensera 

elevernas kunskaper, kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). Det jag har sett i den här 

studien är att elever lär sig språket genom att kommunicera med varandra i olika meningsfulla 

grupp- eller klassgemenskaper. Stödet bör, enligt den här studien, därför handla om att 

specialläraren gör det möjligt för eleverna att kommunicera med andra elever för att utveckla 

språket. Min uppfattning är att det språkliga specialpedagogiska stödet därför bör utgå från ett 

synsätt som kallas dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007). Då låser sig inte pedagogerna vid en 

specifik bild av vad som är den bästa lösningen utan försöker istället mer förutsättningslöst se 

vad olika beslut och sociala processer får för konsekvenser för eleverna. Den här studien 

bidrar därför till en ökad kunskap och förståelse, om hur man som speciallärare kan hjälpa 

och stötta elever, för att de ska kunna och vilja lära sig begrepp samt utveckla sitt språk. 

Syftet med denna studie var att undersöka språkutvecklande samtal i undervisningen i 

betydelsen samtal där det sker en språklig utveckling hos eleverna. Studien har belyst det här 

lärandet utifrån den kommunikation och interaktion som eleverna hade med andra personer.   

   

 

Framtida forskningsområden 

Sahlström (2008) menar att det finns väldigt få studier som gjorts kring klassrumsforskning 

under 2000-talet. Det finns därför ett stort behov av att förstå det lärande, den socialisation 

och de processer som pågår i ett klassrum. Ett intressant och tämligen outforskat område är 

den kommunikation som eleverna använder sig av med hjälp av interaktiva sociala media. 

Vilken inverkan kommer det att ha på elevernas språkutveckling? I min studie framkommer 

det också hur flickor, som har svenska som andraspråk, inte talar när elevgruppen blir större. 

Om det är vanligt förekommande så borde det här vara ett område att forska vidare på.  
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Bilaga 1 

 
Till föräldrar med barn i klass x på x-skolan 

 

Jag heter Berit Andersson och läser min sista termin till speciallärare på 

Karlstads universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om att 

studera vilka språkutvecklande samtal som förekommer i undervisningen. För 

att kunna genomföra min studie är jag därför med i klass xx några veckor för att 

studera de samtal som förekommer i undervisningen, mellan eleverna och 

mellan eleverna och läraren. Jag har redan varit med vid ett tillfälle i klassen och 

presenterat mig för barnen och berättat vad mitt arbete handlar om. Min 

uppfattning då var att de tyckte att det lät spännande och att de gärna ville delta i 

min studie. När jag går runt i klassen kommer jag alltid att fråga eleverna om det 

är okej för dem att jag är med och lyssnar på deras samtal. Det är frivilligt för 

eleverna att delta i min studie och om någon inte vill vara med kan han eller hon 

när som helst välja att dra sig ur utan att det medför något negativt för dem. 

 

Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, andra 

lärare och annan skolpersonal kommer därför inte att få tillgång till mina 

insamlade data. När studien är genomförd kommer insamlad data att förstöras. 

Alla namn på barn, lärare och skola kommer att bytas ut när studien publiceras 

för att garantera alla inblandades anonymitet. Min studie kommer att 

avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Karlstads 

universitet och finnas tillgänglig att läsa på www.kau.se/bibliotek. 

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från Er föräldrar. Jag vill 

även att ert barn samtycker genom att de också skriver sitt namn.  

Om Ni har några funderingar eller frågor så får ni gärna kontakta mig. 

Berit Andersson   

berit.andersson@arvika.com  

 
---------------Var vänlig lämna lappen senast fredagen den 16 mars 2012--------------- 

 
 Vi har tagit del av informationen och ger vårt samtycke till att vårt barn får lov att delta i 

studien. 

 Vi har tagit del av informationen om studien och vi vill inte att vårt barn ska delta i studien. 

 
Ort och datum.......................................................................................................... 

 

Elevens underskrift.................................................................................................. 

 

Vårdnadshavares underskrift................................................................................... 

 
Tack på förhand för Er medverka 
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