
Lärarens väg genom 
klassrummet
Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet

Marie Tanner

DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2014:27

Pedagogiskt arbete

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

M
arie Tanner   |   Lärarens väg genom

 klassrum
m

et   |   2014:27

Lärarens väg genom klassrummet

Den här avhandlingen handlar om bänkinteraktioner på mellanstadiet. Med 
hjälp av videoanalyser utforskas lärares och elevers sociala samspel när elever 
arbetar enskilt med skriftliga uppgifter i sina bänkar, medan läraren rör sig runt i 
klassrummet för att hjälpa dem. 

Avhandlingen visar hur lärande i bänkinteraktioner sker till följd av lärares och 
elevers ömsesidiga samordning av tal, gester, blickar och texter. Längs lärarens väg 
genom klassrummet skapas möjligheter till skilda lärandeförlopp för olika elever, 
inom ramen för de rutiner som samtidigt formas. Instruktioner, lärobokstexter 
och bilder är viktiga resurser i dessa lärandeförlopp. De används i huvudsak för 
att uppmärksamma och påminna om sådant man tidigare läst och diskuterat 
tillsammans i klassen. En slutsats blir därför att lärares och elevers gemensamma 
erfarenheter från olika tillfällen har stor betydelse för lärande i bänkinteraktioner. 
Sammantaget framstår bänkarbetet som mera socialt än individuellt.

Avhandlingen bidrar till en nyanserad förståelse av bänkinteraktioners 
pedagogiska potential, vilket diskuteras i relation till senare decenniers politiska 
individualiseringssträvanden. Den vänder sig till forskare, lärare och andra som 
är intresserade av lärande och skriftspråkande i klassrummets interaktion.
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Abstract 

Classroom Trajectories of Teaching, Learning and Literacy. Teacher-
Student Desk Interaction in the Middle Years. 
 
This dissertation takes an interest in learning and literacy in everyday interaction 
in the middle year classroom. It is based on a view of learning as emically 
construed in social interaction. Conversation Analysis (CA) and the concept of 
epistemic stance are used as a theoretical framing for describing in what way, 
and with what verbal and non-verbal resources, learning is achieved in desk 
interaction, i.e. when students work individually at their desks while the teacher 
moves around to support them. Almost without exceptions, these interactions 
involve the use of texts. Hence, they are viewed as situated literacy events that 
are part of the institutionally shaped literacy practices as described in the field 
of New Literacy Studies.  

The empirical data for this study comes from a video-ethnographic study in 
two middle year classrooms in grade four and five. Out of a total of 70 hours of 
video documentation, a selection of interrelated desk interactions was made. 
These were analyzed as learning trajectories and compared from two 
perspectives. Firstly, learning trajectories when a teacher repeatedly interacts 
with the same student about the same learning content were analyzed. 
Secondly, the changes in the teacher’s epistemic stance when interacting with 
different students about the same learning content in repeated desk interactions 
were studied.  

The analysis shows that the teacher’s trajectories through the classroom 
build infrastructures for learning, enabling differentiation between students 
within the constraints and possibilities of evolving routines. Learning in desk 
interaction mainly relies on the use of text references to index previously shared 
knowledge. Epistemic topicalizations and recurring semiotic fields are shown to 
be crucial resources for both maintaining and changing the epistemic stance of 
the participants towards the learning content constituted in interaction. A 
conclusion is that the shared experiences of teachers and students in collective 
literacy events serve as important resources for learning in individual desk 
interaction. 

 
Keywords:  learning, literacy, teaching, desk interaction, middle years, 
conversation analysis, new literacy studies, epistemic topicalizations, semiotic 
fields 
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Förord 

Innan jag började skriva på den här avhandlingen hade jag en bild av att det 
skulle komma att innebära många ensamma timmar framför datorskärmen. 
Många timmar har det blivit, men de har sällan känts ensamma. I likhet med 
avhandlingens tema har jag upptäckt att forskningsprocessen är mera social än 
ensam, och ett gott exempel på lärande och skriftspråkande i interaktion. Till 
alla er som funnits med mig i avhandlingsskrivandet vill jag rikta ett stort och 
innerligt TACK! 

Först och främst vill jag tacka alla elever och lärare som så generöst delat 
med sig av sin vardag genom att släppa in mig och kameran i klassrummet. Det 
har varit en förmån att få följa ert arbete – utan er hade denna avhandling inte 
varit möjlig att skriva. 

Christina Olin-Scheller, Fritjof Sahlström och Anders Arnqvist – vilket 
handledarteam! Tillsammans har ni med stort engagemang och samlad klokhet 
hjälpt mig att skriva den avhandling jag ville. Till Anders, ett stort och varmt 
tack för alla intresserade och kniviga frågor som du ställt. Du har ofta satt 
fingret på kritiska punkter i texten, vilket har varit till stor hjälp för mig att bli 
tydligare. Fritjof, din förmåga att se de stora pedagogiska linjerna i kombination 
med ingående kunskaper om CAs finare detaljer har verkligen lyft mitt 
avhandlingsskrivande och gett det en riktning jag aldrig kunnat finna på egen 
hand. Ett antal Helsingforsveckor har det blivit på köpet, med många roliga, 
intensiva samtal, liksom trevliga möten och nya bekantskaper. Och så Nina, 
huvudhandledare och ”Tanner Travels” allra bästa ressällskap i både bokstavlig 
och bildlig mening. Med stort engagemang och kunskap har du väglett mig i 
mitt arbete. Du har varit den bästa förebild man kan tänka sig och visat mig att 
forskning handlar om att våga, att upptäcka och att dela med sig.  

Ett stort tack också till alla som i olika skeden av processen läst och 
diskuterat mina texter. Anne Palmér som på planeringsseminariet bidrog med 
kloka råd i starten. Helen Melander som vid mittseminariet hjälpte mig att få 
syn på möjliga analysvägar. Caroline Liberg bidrog vid slutseminariet med 
kunnig läsning som gav mig kraft inför slutspurten. Andra som läst och 
diskuterat delar av texten vid olika seminarietillfällen är Héctor Pérez Prieto, 
Michael Tengberg och Erica Sandlund. Ni har alla tre, även utöver dessa 
seminarietillfällen, varit mycket uppskattade samtalsparter i olika sammanhang. 
Ett särskilt tack till Héctor som stått för mycket uppmuntran och nya 
utmaningar genom hela min forskarutbildningstid. Marie Karlsson och Gudrun 
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Holmdahl ställde upp som slutläsare och gav mig fantastiskt god hjälp inför den 
sista finishen, ni är guld båda två. 

Jag är så glad över att få finnas på en arbetsplats, institutionen för 
pedagogiska studier, med så många trevliga och kunniga människor. Mina 
kollegor i specialpedagogikgruppen – ni är klippor allihop! Andra viktiga 
sammanhang för avhandlingsarbetet har varit samtal inom CSL, Centrum för 
Språk- och Litteraturdidaktik, samt alla videointresserade forskare i VIDA 
seminariet. Tack också till alla mina meddoktorander för viktigt stöd och 
trevliga samtal i olika sammanhang - på kurser, doktoranddagar och seminarier, 
både högre och lägre. En särskilt stor kram till min närmsta doktorandkamrat, 
Carina Hermansson, för samtal och Skypefikor om doktorandlivets 
glädjeämnen och vedermödor ur alla tänkbara perspektiv. 

Alla ni som på sluttampen med samlade krafter hjälpte mig att språkgranska 
texten; Åsa Molinder, Susanne Hansson, Anette Forssten Seiser, Birgitta Ljung-
Egeland, Katina Thelin, Susanne Duek, Kristin Ungerberg, Håkan Löfgren och 
Carina Hermansson. Elisabeth Wennö som språkgranskade de engelska 
texterna. Ann Dyrman som har rett ut allt om referenser och som ägnat 
åtskilliga timmar åt detektivarbete och hjälp i samband med att RefWorks 
krånglat. John Persson som med stort tålamod hjälpte mig förverkliga min idé 
till omslagsbild. Och till sist men inte minst, Cathrine Andersson Bush, som 
ordnar allt och sprider så mycket positiv energi. Varmt tack till er allihop! 

Att som halvgammal trebarnsmor ge sig in i nya yrkesmässiga utmaningar 
går inte obemärkt förbi för omgivningen. Jag har ibland fått kommentarer från 
oväntat håll om mina prioriteringar när jag låtit mig uppslukas av skrivandet 
eller fått möjlighet att göra resor till olika forskarkonferenser och kurser. Dock 
aldrig från min närmsta familj, vars åsikter är de som räknas. Ni har förstått att 
detta är något jag har velat göra och därför följt med mig på den här resan. Inte 
bara har ni stöttat mig inför alla nya utmaningar som en forskarutbildning 
innebär, ni har framförallt också stått för så mycket roligt som inte har ett dugg 
med avhandlingsskrivande att göra. Så till mina barn Vilhelm, Pernilla, Axel och 
min man Lars – ni är det bästa jag har och den här avhandlingen tillägnar jag er! 

 
Karlstad den 15 april 2014 

Marie Tanner 
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1 Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på 
mellanstadiet 

 

Med en videokamera i handen, och med fokus på skriftspråkande, har jag under 
ett läsårs tid följt arbetet i två mellanstadieklasser. Detta har resulterat i många 
timmars film som beskriver lärare och elevers vardagliga samtal i olika 
undervisningssituationer. När jag i efterhand tittade igenom mina filmer, 
fångades mitt intresse särskilt av ett avsnitt från en geografilektion i år fem. 
Eleverna sitter placerade i sina bänkar och arbetar med frågor om Ryssland. 
Med hjälp av läroböcker och kartböcker skriver de svar på frågorna i särskilda 
skrivhäften, medan läraren Lena rör sig runt i klassrummet och hjälper till. 
Eleverna arbetar i olika takt, några helt enskilt medan andra hjälps åt parvis så 
som de sitter placerade i sina bänkar. En bit in i lektionen får två pojkar, Peter 
och Mihal, hjälp av Lena med frågan ”Vad är tundran?” och hon stannar hos 
dem i nästan tre minuter för att diskutera detta. Kort därefter vill även Theresa 
ha hjälp med frågan om tundran och Lena samtalar med henne i drygt en 
minut. Bredvid Theresa sitter Ayesha, som också passar på att be Lena om hjälp 
med samma fråga i direkt anslutning. Lena stannar till även vid hennes bänk 
under ungefär en halv minut för ytterligare ett samtal om tundran. Alla tre 
interaktionstillfällena avslutas med att eleverna visar beredskap att svara på 
frågan genom att de fattar sina pennor och böjer sig fram för att skriva. 

För mig med en bakgrund som mellanstadielärare, liksom troligen för vem 
som helst som någon gång vistats i ett mellanstadieklassrum, kändes situationen 
välbekant. Exemplet illustrerar en vanlig skriftspråklig praktik på mellanstadiet, i 
geografiämnet såväl som i andra ämnen. Arbetet organiseras utifrån ett antal 
frågor kring ett visst innehållsligt tema, som eleverna ska besvara med hjälp av 
sina läroböcker för att därefter själva producera skriftliga svar. Eleverna arbetar 
enskilt eller i mindre grupper, medan lärarens uppgift blir att röra sig runt i 
klassrummet mellan bänkarna och på olika sätt ingå i samtal med elever kring 
de skriftliga arbetsuppgifterna. Arbetsformen kan beskrivas som bänkarbete, ett 
vanligt sätt att organisera undervisningen på mellanstadiet, där de samtal som 
förs kan beskrivas som bänkinteraktioner. Bänkarbete och bänkinteraktion kan 
förstås i relation till helklassundervisning respektive helklassinteraktioner, vilket 
generellt sett dominerar under övrig tid vid sidan av grupparbeten, som kan ses 
som ett tredje övergripande sätt att organisera undervisningen. Detta har dock 
minskat i omfattning under senare decennier (Granström, 2003).  
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För läraren innebär bänkarbete som arbetsform att ständigt behöva växla 
mellan olika frågor vartefter eleverna behöver hjälp med olika problem. Det 
som väckte mitt intresse i det cirka fem minuter långa filmklippet om tundran 
var, att medan varje elev i exemplet samtalar om tundran vid vardera ett tillfälle, 
så kommer läraren Lena att ingå i tre olika samtal om samma fråga. Hon deltar 
därmed vid upprepade tillfällen i interaktioner med olika elever kring ett och 
samma innehåll. Denna iakttagelse är på ett sätt självklar. Samtidigt belyser den 
en fundamental skillnad mellan hur lärares och elevers deltagande i 
klassrumsinteraktionen vid bänkarbete organiseras. Medan eleven efter att ha 
besvarat en fråga snabbt går vidare till nästa uppgift, kommer läraren ofta att 
förhålla sig till samma lärandeinnehåll upprepade gånger. 

Filmklippet med Lena och hennes elever väcker frågor om villkoren för 
lärares och elevers deltagande och lärande vid bänkarbete. På vilket sätt 
förhåller sig läraren till skillnader i olika elevers frågor, intressen och behov? 
Vilken betydelse har det att läraren på sin väg genom klassrummet samtalar om 
samma innehåll flera gånger med olika elever? Gör det någon skillnad för 
eleverna om man är den första eller den sista eleven som ber om hjälp med 
samma uppgift? Och vilka slags skriftspråkliga praktiker bidrar 
bänkinteraktioner egentligen till att forma i klassrummet?  

Min avhandling tar sin utgångspunkt i dessa öppet ställda frågor och 
utforskar vidare ur ett lärandeperspektiv lärarens väg genom klassrummet vid 
elevers skriftspråkliga bänkarbete.  

 

Individualisering som ideologi och undervisningspraktik 

Avhandlingen fokuserar på lärare och elevers bänkinteraktioner i några för 
mellanstadiet typiska literacypraktiker i ämnena svenska och geografi, baserat på 
den videostudie där det inledande exemplet med läraren Lena och hennes elever 
ingår. Detta intresse för att närmare studera lärande och skriftspråkande i 
interaktioner vid bänkarbete, kan förstås mot bakgrund av att några delvis olika 
ideologiska strömningar samverkat i riktning mot en tilltagande 
individualisering i hela utbildningssystemet under 1900- och tidigt 2000-tal. En 
förändring har skett när det gäller undervisningsmönster i svenska klassrum. 
Utvecklingen har gått från klassrum dominerade av helklassundervisning, där 
läraren riktar sig till en hel grupp elever samtidigt, till att en allt större andel av 
undervisningen idag sker i form av att elever arbetar enskilt med skriftliga 
arbetsuppgifter placerade i sina bänkar, medan läraren intar en handledande och 
övervakande roll (Carlgren, Klette, Mýrdal, Schnack, & Simola, 2006; 
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Granström, 2003; Lindblad & Sahlström, 1999; Sahlström, 2008). Denna 
förändring, vilken skett under de senaste femtio åren, kan förstås mot bakgrund 
av en tilltagande strävan mot individualisering både på politisk nivå och i 
klassrummets praktik (Carlgren et al. 2006; Giota, 2013).  

Till följd av enhetsskolans införande i samband med 1962 års läroplan 
behövde lärare kunna möta en större variation än tidigare i sina elevgrupper. Att 
utveckla individualiserade arbetsformer blev ett sätt att möta behovet av 
differentiering av undervisningen i relation till olika förutsättningar. Parallellt 
med en hög andel helklassundervisning, ibland kallad katederundervisning, 
förekom därför under 1960- och 70-talen allt mer enskilt bänkarbete med en 
hög grad av läroboksstyrning. I och med den så kallade SIA-utredningen (SOU 
1974:53) och den därpå följande läroplanen Lgr 80 kan man se en förändring i 
hur individualiseringspraktiker skrivs fram i skolans styrdokument. Förutom att 
ses som ett sätt att hantera elevers olika förutsättningar och arbetstakt, betonas 
där individualisering som ett sätt att anpassa undervisningens innehåll i relation 
till olika elevers erfarenheter och intressen. Denna förändring kan förstås som 
ett uttryck för att progressiva ideal om elevinflytande och delaktighet blev mer 
framträdande, vilka en ökad individanpassning av undervisningen förväntades 
kunna möta (Carlgren et al., 2006; Giota, 2013). Lindblad & Sahlström (1999) 
jämför utvecklingen mellan 1973 och 1993-95 och finner en väsentlig ökning av 
individuellt- eller smågruppsarbete under denna tid. Detta menar de är relaterat 
till förändrade samhälleliga villkor i stort liksom till förändringar i de läroplaner 
som införs under denna tid, Lgr 69 och Lgr 80. Inte minst på mellanstadiet ökar 
därmed andelen individuellt bänkarbete. Granström (2003) visar att 1980 
skedde i genomsnitt 26 procent av undervisningstiden i denna form samt hela 
41 procent i början av 2000-talet. 

Som del av de progressiva idealen om att sätta eleven i centrum och låta 
varje elev utgå från sina individuella intressen och förutsättningar, ifrågasätts 
under 1980- och 90-talen traditionella arbetsformer i form av 
helklassgenomgångar med efterföljande färdighetsuppgifter och förhör 
(Vinterek, 2006). I samband med detta prövas nya sätt att organisera 
klassrumsarbetet. Åldersblandad undervisning blir under denna tid vanlig, 
framför allt i grundskolans tidigare år, och på regeringens uppdrag genomförs 
ett större försök med att arbeta timplanelöst i ett antal skolor lett av den så 
kallade timplanedelegationen (SOU 2005:101). Det blir under denna tid också 
vanligt att organisera undervisningspass under rubriken ”eget arbete”, det vill 
säga undervisning där elever själva får planera och disponera sitt individuella 
arbete utifrån en given mängd arbetsuppgifter. Arbetsformen eget arbete liksom 

13 
 



förskjutningen av arbetets organisation i riktning mot mer bänkarbete kan ses 
som ett uttryck för pedagogiska ideal om elevinflytande. Dock visar det sig att 
det som framförallt kommer att fokuseras i undervisningen blir elevers förmåga 
att planera, driva och ta ansvar för sitt eget arbete och därmed hantera den 
tillgängliga undervisningstiden så effektivt som möjligt (Bergqvist, 2007; 
Österlind, 1998).  

I en nyutkommen forskningsöversikt granskas idén bakom 
individualiseringsbegreppet i senare års läroplaner, samt vilka 
undervisningspraktiker som kommit att fokuseras utifrån detta (Giota, 2013). 
Översikten visar att de former av individualiserad undervisning som tillämpas i 
svenska klassrum har haft svårt att möta elevers lust och nyfikenhet i lärandet. 
Detta medför att individanpassad undervisning snarare begränsat än möjliggjort 
elevinflytande i undervisningen. Giota pekar vidare på hur eget arbete fick 
ytterligare ett uppsving i och med införandet av Lpo 94, på delvis nya grunder. I 
denna läroplansreform introduceras målstyrningen som idé med ett nytt 
betygsystem som i högre grad än tidigare fokuserar bedömningen av den 
individuella elevens prestationer mot specificerade uppnåendemål. Bergqvist 
(2007) liksom Carlgren et al. (2006) påvisar hur de individualiseringspraktiker 
som växer fram under 1990-talet kan kopplas till neoliberala förändringar i 
samhälle och skola i stort där individens valfrihet kopplat till eget 
ansvarstagande är vägledande (se t.ex. Englund, 1996; Lauder, Brown, 
Dillabough & Halsey, 2006). Carlgren et al. menar att det går att tala om en ny 
dold läroplan i det senmoderna skolsystemet som symboliseras i 
undervisningspraktiker som till exempel eget arbete. Nya 
normaliseringspraktiker har utvecklats där man som individ förväntas bli till en 
entreprenör som förmår att göra självständiga val kring vad som ska göras, när 
och hur mycket.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en samverkan mellan 
progressiva ideal om elevinflytande utifrån varje elevs individuella 
förutsättningar och en tilltagande marknadsanpassning med fokus på valfrihet 
och resultatuppföljning lett till en stadig ökning av andelen bänkarbete i 
klassrummets praktik. Historiskt sett motiveras individualiseringen på 
ideologisk nivå i korthet utifrån tre delvis skilda utgångspunkter. För det första 
handlar det om behovet av att kunna differentiera undervisningen i en 
sammanhållen grundskola. För det andra grundar det sig på progressiva 
pedagogiska ideal om att främja varje elevs möjlighet att utvecklas utifrån 
individuella intressen till en deltagande samhällsmedborgare. För det tredje kan 
individualiseringspraktiker i undervisningen förstås utifrån framväxten av 
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neoliberala ideal som betonar varje elevs valmöjligheter och privata utbyte av 
sin skolgång med ett tilltagande fokus på mål- och resultatuppföljning (Carlgren 
et al. 2006; Englund, 1983). Hur läget ser ut idag när ytterligare en ny läroplan, 
Lgr 11, har införts är ännu inte beskrivet. Utifrån de utbildningsreformer som 
nu genomförs med till exempel tidigare och mer graderade betyg samt fler 
nationella prov finns det dock inte mycket som talar för att de 
individualiseringssträvanden som beskrivits ovan skulle vara på väg att avta 
inom svenskt skolväsende.  

Av ovanstående historiska översikt framgår hur individualisering som 
begrepp inrymmer både ideologiska och praktiska dimensioner. Den ökande 
andelen bänkarbete i klassrummets praktik kan förstås som en följd av sökandet 
efter undervisningsformer som kan möta de politiskt grundade kraven på att 
individualisera undervisningen. Sådana samband mellan hur 
individualiseringssträvanden på politisk nivå gestaltar sig i klassrummets praktik, 
liksom vad det betyder för vilka slags lärandemöjligheter som skapas är en 
angelägenhet för klassrumsforskningen att belysa. När det gäller 
interaktionsinriktade klassrumsstudier har man dock hittills framför allt 
intresserat sig för den offentliga klassrumsdiskursen och de interaktioner mellan 
lärare och elever i helklass, medan det finns relativt få studier när det gäller 
bänkinteraktion (Sahlström, 2008).  Med tanke på omfattningen av det 
individuella bänkarbetet i mellanstadiets undervisning är det dock av stor vikt 
att närmare studera vilka förutsättningar som detta sätt att organisera 
undervisning får i relation till lärande och skriftspråkande. Sådana studier kan 
bidra till en fördjupad förståelse av vad individualiseringssträvanden på politisk 
nivå kan betyda för såväl elevers som lärarens deltagande i klassrummets 
praktik. 

 
 

Bänkinteraktioner som plats för lärande 

Den klassrumsforskning som finns om bänkarbete och bänkinteraktion handlar 
främst om skolämnet matematik. Till exempel har Clarke (2004) studerat 
bänkarbete i matematik med utgångspunkt i dess japanska benämning ”kikan-
shido”. Detta översätter han till det engelska uttrycket ”between desk 
instructions”, som i stort motsvarar det jag menar med bänkinteraktioner. 
Innebörden i begreppet är att eleverna utför olika arbetsuppgifter individuellt 
eller i mindre grupper, medan läraren rör sig runt och övervakar arbetet och i 
större eller mindre utsträckning interagerar med eleverna på olika sätt. Förutom 
elevernas individuella arbete lyfter begreppet därmed även fram vad som är 
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karaktäristiskt för lärarens arbete i dessa situationer, nämligen att liksom läraren 
Lena i det inledande exemplet kontinuerligt röra sig runt i klassrummet mellan 
möten med olika elever.    

I ett stort internationellt forskningsprojekt1 har Clarke med flera studerat 
skillnader mellan olika länder (Australien, Kina, Japan och USA) bland annat 
när det gäller bänkarbete i matematik. Det visar sig till exempel att det finns 
olikheter både inom och mellan länder när det gäller i vilken grad lärare 
interagerar med elever i förhållande till hur mycket tid som ägnas åt att 
övervaka elevernas arbete (Clarke, 2004). Inom samma forskningsprojekt visar 
Hino (2006) att vissa lärare använde sig av bänkarbete både före och efter 
gemensamma genomgångar, och kunde på så vis fortlöpande bilda sig en 
uppfattning om vilka frågor och problem som behövde belysas kollektivt. I 
andra klassrum användes bänkarbetet framförallt för färdighetsträning efter en 
gemensam genomgång av ett matematiskt moment. Ur ett lärarperspektiv fanns 
det således olika sätt att använda sig av bänkarbete i undervisningens 
interaktion.  

Bänkinteraktioner mellan lärare och elever visar sig i ovanstående studier av 
matematikundervisning vara orienterade både mot lärandets innehållsliga 
aspekter och mot upprätthållandet av klassrumsrelaterade normer och 
relationer. Detta resultat stöds även av studier inom literacyfältet. Till exempel 
har Davidson (2008a) visat hur lärare i rättningssituationer vid bänkarbete sällan 
svarar direkt på elevers initiativ till att få hjälp med att rätta till ett fel. Istället 
ställer läraren frågor i syfte att få eleven att själv beskriva vad som behöver 
ändras.  Både lärare och elever visar därigenom en kontextrelaterad social 
kompetens när de med användande av mycket subtila signaler gemensamt 
upprätthåller bänkinteraktionens sociala organisation. 

I minst lika hög grad som om lärandeinnehåll handlar lärande och 
undervisning i bänkinteraktioner på så vis om de olika sociala positioneringar 
och rutiner som görs i samspel mellan lärare och elever i klassrummet. Clarke 
(2004) framhåller faran i att se undervisningen i bänkinteraktionerna enbart som 
en undervisningshandling av läraren och poängterar hur deltagandet i ”kikan-
shido” är något som konstrueras tillsammans av lärare och elever, ”[K]ikan-
shido as a pattern of participation is clearly a dance done by teacher and 
students, where the steps are improvised according to need” (ibid., s. 15). Om 
man vill fördjupa förståelsen av lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner 

1 Forskningsprojektet ”The Learners Perspecitve Study” är en stor internationell jämförande studie av 
klassrumsinteraktion i matematikundervisning i år 8 i tolv olika länder, bl.a. Sverige (Clarke, Keitel & 
Shimizu (red.) 2006). 
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framstår det som väsentligt att förstå detta som ömsesidiga sociala handlingar 
mellan lärare och elever anpassade till klassrummets kontext.  

I den här avhandlingen är jag intresserad av att närmare utforska vad som 
sker i möten mellan lärare och elever vid bänkarbete, det vill säga i 
bänkinteraktioner. Med tanke på vilken betydande andel av den tid som lärare 
och elever tillbringar tillsammans i denna arbetsform, menar jag att det är 
viktigt att undersöka hur lärande och skriftspråkande görs i sådana möten. För 
att kunna göra detta intar jag ett socialt perspektiv i studiet av lärande och 
skriftspråkande och använder mig av framväxande forskning som studerar 
lärande på samtalsanalytiska grunder (Firth & Wagner, 1997; Lee, 2010; Martin, 
2004; 2009; Melander, 2009; Melander & Sahlström, 2010; Pekarek Doehler, 
2010; Sahlström, 2009; 2011). Den handlings- och aktivitetsinriktade syn på 
lärande som vuxit fram inom denna inriktning bryter i mångt och mycket med 
traditionella beskrivningar av lärande som överföring av kunskaper mellan 
människor och situationer. Synsättet delar istället grundläggande 
utgångspunkter med sociokulturella lärandeteorier som beskriver lärande som 
förändrat deltagande i situerade sociala praktiker (Lave & Wenger, 1991; 
Rogoff, 2003; Sfard, 1998; Säljö, 2000).  

 

Sociala perspektiv på lärande och skriftspråkande 

Samtalsanalys (förkortat CA från engelskans conversation analysis) är ett 
sociologiskt grundat perspektiv som namnet till trots inte enbart intresserar sig 
för organisation av tal. Perspektivet grundar sig i etnometodologiska 
antaganden om att kommunikation och samspel mellan människor, i relation till 
omgivande resurser, kan ses som grundstenar för hur människors socialitet och 
kultur formas och upprätthålls överhuvudtaget (Enfield & Levinson, 2006; 
Hutchby & Wooffitt, 2008).  

I en antologi med den talande titeln ”Den väsentliga vardagen” 
uppmärksammas hur människors sociala samvaro formas i vardagen när de i sitt 
sätt att tala och leva kontinuerligt skapar mening och anpassar sig till varandra i 
”ett gemensamhetsbygge som ständigt pågår” (Adelswärd, Sparrman, Cromdal, 
& Evaldsson, 2009, s. 11). Den centrala poängen är att det framförallt är i det 
till synes triviala vardagslivet som sociala institutioner och praktiker både 
upprätthålls och förändras, steg för steg i människors möten och förhandlingar. 
Detta synsätt grundar sig i etnometodologiska antaganden om människors 
sociala liv, som för forskaren innebär att man strävar efter att undersöka sociala 
processers organisation inifrån, på deltagarnas egna villkor genom att studera 
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deras praktiska handlingar i naturligt förekommande situationer (Garfinkel, 
1984; Heritage, 1997; Maynard & Clayman, 1991) 

Undervisning om läsande och skrivande har alltid varit en central del av 
skolans uppdrag och beskrivs ofta i termer av att ge elever de grundläggande 
färdigheter som behövs för att kunna delta i samhället. Talet om läsande och 
skrivande som färdigheter innebär att detta ofta ses som förmågor som 
människor har eller tillägnar sig som sedan kan överföras till olika sammanhang. 
Ett annat sätt att förstå läsande och skrivande, som ligger i linje med ett 
etnometodologiskt perspektiv, är att istället fokusera på läsande och skrivande 
som handlingar och praktiker. Det betyder att skriftspråkande istället ses som 
något som görs i interaktioner mellan människor, texter och andra artefakter. Ett 
sådant synsätt öppnar upp för en vidgad förståelse av sambandet mellan 
skriftspråk och lärande där inte bara innehållsliga aspekter blir intressanta, utan 
även vilka normer, rutiner och positioneringar som integreras i möten mellan 
lärare och elever.  

Det är få, om ens några, av elevers och lärares handlingar i ett 
mellanstadieklassrum som inte involverar skriftspråk. I stort sett i varje 
interaktion mellan lärare och elever används skriftspråkande i form av att de till 
exempel samtalar kring olika läromedelstexter och instruktioner, eller i samtal 
refererar till texter som man berört tidigare. Förutom texter i skoluppgifter 
använder sig lärare och elever i de klasser jag följt också av scheman, veckoblad, 
instruktioner, informationsbrev, placeringslistor, grupplistor och andra typer av 
texter som behövs för att organisera klassens sociala liv. I allt högre grad möts 
eleven också av skriftliga bedömningspraktiker där det egna lärandet beskrivs i 
individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Dessa har ibland 
föregåtts av elevens skriftliga självutvärdering eller loggboksskrivande och 
kommer kanske att följas av ett skriftligt åtgärdsprogram. Både lärare och elever 
kommer därmed ständigt att delta i olika skriftspråkliga praktiker som en 
integrerad del av vad det innebär att delta i klassrummets sociala liv.  

Detta sätt att förstå skriftspråk som en del av människors kommunikation 
och sociala liv är främst beskrivet inom forskningsfältet New Literacy Studies 
(Barton, 2001; 2007; Gee, 2008; A. Karlsson, 2006; Street, 1984, 1993) och 
beskrivningen av skriftspråkande2 (eng. literacy) som: 

 

2 Den engelska termen literacy innefattar skriftspråkande i vid mening och eftersom det visat sig svårt 
att hitta någon allmänt accepterad svensk motsvarighet är det vanligt att även i svenska texter använda 
det engelska begreppet. I den här avhandlingen använder jag dock oftast den svenska termen 
skriftspråkande vilket dock ska ses som synonymt med begreppet literacy. 
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... a social activity and can best be described in terms of people’s literacy 
practices, which they draw upon in literacy events. (Barton, 2007, s. 35) 
 

Studier inom New Literacy Studies utmärks ofta av en etnografisk ansats där 
man ”försöker förstå skriftanvändning i sitt konkreta sammanhang, att man 
undersöker vad människor gör med skrift, när de gör det och varför” (A. 
Karlsson, 2006, s. 22). Det som uppmärksammas är olika situationer i vardagen 
där man på något sätt använder sig av skrift, så kallade literacyhändelser (eng. 
literacy event) liksom de skriftrelaterade vanor och mönster som formas i olika 
sammanhang, så kallade literacypraktiker (eng. literacy practices). 

I den här avhandlingen betraktas både lärande och skriftspråkande som 
sociala handlingar i vilka både lärare och elever deltar. New Literacy Studies 
sociala perspektiv på skriftspråkande kombineras med etnometodologiska 
antaganden om att det är i lärares och elevers återkommande vardagliga 
handlingar som lärande görs och i vilka literacypraktiker formas och 
upprätthålls. Med användande av samtalsanalys studeras hur texter tillsammans 
med andra resurser såsom tal, gester, blickar och materiella artefakter används i 
bänkinteraktioner mellan lärare och elever i vardagliga literacypraktiker på 
mellanstadiet. Detta innebär en förskjutning av det analytiska intresset jämfört 
med merparten studier inom New Literacy Studies från etnografiska 
beskrivningar av till vad, när och varför människor använder skrift (jfr A. 
Karlsson, 2006) till ett fördjupat intresse för hur människor tillsammans i 
interaktion integrerar skriftspråkliga resurser i sin vardagliga interaktion. 
 

Syfte och frågeställningar  

Avhandlingens syfte är att beskriva hur lärande sker i literacyhändelser vid 
bänkinteraktioner mellan lärare och elever. Detta undersöker jag närmare med 
utgångspunkt i följande frågeställningar: 
 

• Hur och med vilka interaktionella resurser etableras och 
upprätthålls lärande i literacyhändelser vid bänkinteraktion?  

• Hur skapar lärare och elever sammanhang och förändring i 
bänkinteraktioner? 

• Vilken betydelse får lärares och elevers lärande i bänkinteraktioner 
för hur literacypraktiker formas i mellanstadiets undervisning? 
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Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är indelad i fem övergripande delar, vart och ett innehållande ett 
eller flera kapitel. Den första delen består av detta inledande kapitel ett där jag 
motiverar och definierar studiens syfte och forskningsfrågor. 

Den andra delen består av tre kapitel där jag placerar avhandlingen i relation 
till teoretiska utgångspunkter och till tidigare forskning. I kapitel två beskriver 
jag avhandlingens sociala perspektiv på skriftspråkande med utgångspunkt i 
forskningsfältet New Literacy Studies och relaterar detta till relevant forskning 
om skriftspråkande i mellanstadiets klassrum. I kapitel tre ger jag en teoretisk 
bakgrund till avhandlingens samtalsanalytiska utgångspunkter, med ett särskilt 
fokus på framväxande forskning om den centrala betydelsen som epistemiska 
aspekter har för människors interaktion. I kapitel fyra fördjupar jag 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter när det gäller lärande i interaktion och 
sätter dessa utgångspunkter i relation till tidigare samtalsanalytiska 
klassrumsstudier samt till tidigare samtalsanalytiska studier av lärande. I detta 
kapitel beskriver jag också närmare de analytiska begrepp som jag använder mig 
av. 

Den tredje delen belyser frågor om metod och material. Här går jag i kapitel 
fem igenom metodologiska och etiska överväganden i samband med tillträde, 
fältarbete, urval och analys i forskningsprocessen. 

Avhandlingens fjärde del består av tre resultatkapitel som sammantaget 
besvarar de frågeställningar som formulerats i anslutning till syftet. I kapitel sex 
fokuserar jag framförallt med vilka resurser som lärare och elever åstadkommer 
lärande i bänkinteraktioner med utgångspunkt i begreppet epistemisk hållning, 
och med ett särskilt intresse för skriftspråkets betydelse. I kapitel sju undersöker 
jag närmare hur lärandeförlopp hålls samman över flera bänkinteraktioner. Jag 
beskriver också på vilket sätt som differentiering i relation till olika elevers 
frågor och varierande kunskapsmässiga status blir möjligt. I kapitel åtta följer 
jag lärarens väg i upprepade bänkinteraktioner om samma uppgift med olika 
elever, för att synliggöra hur lärarens epistemiska hållning förändras.  

Den femte och sista delen är en diskussion där jag i kapitel nio lyfter fram 
den generella betydelsen av avhandlingens resultat när gäller interaktion, lärande 
och literacypraktiker samt vilket kunskapsbidrag detta genererar. 
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Del II 
Teori och tidigare forskning 
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2 Skriftspråkande som sociala praktiker 

 
I det här kapitlet presenterar jag närmare avhandlingens sociala perspektiv på 
skriftspråkande med utgångspunkt i forskningsfältet New Literacy Studies. 
Detta är en av avhandlingens teoretiska utgångspunkter, vilken jag också 
relaterar till en genomgång av tidigare forskning om skriftspråkande i 
mellanstadiets klassrum. Forskning inom New Literacy Studies utgår från ett 
riktat intresse för att studera människors användande av skriftspråk för 
kommunikativa syften i olika sammanhang i sina liv. Ett grundantagande är att 
människor i dagens samhälle lever i en av texter medierad värld där olika former 
av textuttryck är en integrerad del av deras dagliga kommunicerande (Barton, 
2001; 2007).  Skriftspråkande ses i detta perspektiv framförallt som en resurs 
för människors deltagande och kommunikation i olika samhälleliga institutioner 
och praktikgemenskaper. Till skillnad från traditionella sätt att förstå 
skriftspråkande som autonoma färdigheter intar man därför ett så kallat 
ideologiskt perspektiv och ser literacypraktiker som socialt och kulturellt 
inbäddade mönster i olika samhälleliga sammanhang (Barton, 2007; Gee, 2008; 
Street, 1984).  

New Literacy Studies utgår inte i första hand från skolans literacypraktiker, 
utan intresserar sig för människors vardagliga skriftanvändning i olika domäner 
både inom arbetsliv och under fritiden (se t.ex. Barton & Hamilton, 1998; 
Heath, 1983; A. Karlsson, 2006). Skolan utgör dock en viktig domän för 
människors skriftanvändning. I studier av skolans literacy fokuseras inom detta 
fält ofta relationen mellan skriftanvändning i skola och fritid (t.ex. Bagga-
Gupta, Evaldsson, Liberg, & Säljö, 2013; Fast, 2007; Gee, 2008; Heath, 1983; 
Lundgren, 2012; Schmidt, 2013) medan man i andra studier, liksom denna, 
intresserar sig särskilt för de literacypraktiker som tar form innanför skolans 
väggar (t.ex. Bloome, 2005; Davidson, 2008b; Henderson & Honan, 2008; 
Palmér, 2008; Skoog, 2012; Westman, 2009). 

När det gäller skolans literacypraktiker konstaterar Gee (2008) att ”läsa” och 
”skriva” båda är transitiva verb som bara kan förstås i relation till att läsa eller 
skriva ”något”. Denna insikt blir inte minst viktig under mellanstadieåren när 
eleverna möter allt fler och mer omfattande texter i olika sammanhang. Gee 
hänvisar bland annat till larmrapporter om ökande läs- och skrivsvårigheter från 
år fyra. Han menar att man i dessa rapporter förbiser sambandet mellan den 
tilltagande skriftanvändningen och de problem som visar sig. Olika slags texter 
kräver olika bakgrundskunskaper och läses på olika sätt beroende på 
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sammanhanget. På samma sätt kan individers olika erfarenheter innebära att 
man skapar mening i läsandet eller skrivandet på olika sätt. Ju fler och längre 
texter som elever möter under sin skoltid desto mer väsentligt blir det enligt 
Gee att förstå detta grundläggande samband. Han menar att man därför i högre 
grad behöver uppmärksamma att läsande och skrivande i skolan alltid sker 
inbäddat i olika språkliga diskurser inom vilka elevers socialisation och lärande 
sker. 
  

Literacyhändelser och literacypraktiker 

Begreppen literacyhändelse respektive literacypraktik har kommit att bli helt 
centrala inom fältet New Literacy Studies för att beskriva hur människor 
använder sig av skriftspråk för att skapa mening och kommunicera i olika 
sammanhang. Literacypraktiker tar på så vis form i relationen mellan människor 
och texter i situerade händelser som involverar skriftspråkande, vanligen 
beskrivna som literacyhändelser (Barton & Hamilton, 1998; Barton, 2001; 2007; 
Baynham, 1995; Bloome, 2005; Gee, 2008; Street, 1984; 2003). Så som 
begreppen literacyhändelser och literacypraktiker används i förhållande till 
varandra indikeras ett samband mellan lokalt situerade och observerbara 
literacyhändelser och de bredare sociala och samhälleliga sammanhang dessa 
ingår i.  

I en klassisk etnografisk studie av skriftspråkande i tre socialt olika 
samhällen definierar Heath literacyhändelser som ”occassions in which written 
language is integral to the nature of participants’ interactions and their 
interpretive processes and strategies” (Heath, 1982, s. 93). Barton (2001) 
beskriver den klassiska literacyhändelsen som ”talk around a text” (s. 99). Han 
menar vidare att literacyhändelser också kan vara tillfällen då texter har en mer 
symbolisk betydelse. De kan också handla om texter som inte är närvarande i 
den faktiska situationen, som till exempel när man återberättar något man har 
läst eller talar om ett mejl man har tänkt skicka. Båda dessa definitioner av 
literacyhändelser aktualiserar betydelsen av att uppmärksamma hur relationer 
mellan tal och skrift kommer till uttryck i interaktionen i vardagliga situationer. 

Barton och Hamilton (1998) menar att literacyhändelser ofta är den bästa 
utgångspunkten för att studera literacypraktiker i olika sammanhang eftersom 
”[m]any literacy events in life are regular, repeated activities” (s. 7).  Relationen 
mellan begreppen literacyhändelse och literacypraktik är dock inom NLS i 
allmänhet relativt övergripande beskriven. Vanligen påpekas att literacypraktiker 
är återkommande mönster och rutiner som inte är fullt ut observerbara, till 
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skillnad från literacyhändelser vilka oftast beskrivs som urskiljbara och synliga 
händelser som är möjliga att observera och dokumentera. Så som begreppet 
literacypraktiker används inom NLS är det alltså ett diskursivt orienterat 
begrepp som enligt Barton och Hamilton (1998, s. 6) innebär  
 

 … the link between the activities of reading and writing and the social 
structures in which they are embedded and which they help to shape.  

 
Ivanič (2004) beskriver literacypraktiker som generaliserade, sociokulturellt 
situerade praktiker som kan härledas ur observerbara literacyhändelser, men 
betonar hur dessa sociala praktiker är ”also concerned with the broader 
sociocultural context of writing: the social meanings and values of writing, and 
issues of power” (s. 234). Även Street (2003) förespråkar att begreppet 
literacypraktiker inte bara används för att beskriva återkommande mönster i 
serier av literacyhändelser, utan också behöver länkas till något mer 
övergripande, ”something broader of a cultural and social kind” (s. 78).     

Bloome (2005) menar att studier inom NLS i allmänhet har en tendens att 
se literacyhändelserna enbart som manifestationer eller artikulationer av 
existerande literacypraktiker på diskursiv nivå. Detta menar han riskerar att 
undervärdera betydelsen av människors aktiva handlingar i interaktion, eftersom 
skapande, reproducering och transformering av sociala och kulturella praktiker 
äger rum i situerade händelser, eller ”sociala scener” (s. 5), inom vilka 
människor agerar. Han betonar därför literacyhändelsens betydelse som den 
plats där literacypraktiker sätts i spel i samspel med den materiella omgivningen. 

Bloomes (2005) slutsats blir att om man vill förstå skriftspråkandets 
betydelse för människors sociala samvaro i olika sammanhang är det 
literacyhändelsen som bör tas som analytisk utgångspunkt. I literacyhändelsen 
menar han att deltagarna använder sig av gemensamma erfarenheter av 
literacypraktiker i sitt samspel. Med ett i huvudsak sociolingvistiskt perspektiv 
studerar han därför klassrummets literacyhändelser och skriftspråkliga diskurser 
i kombination med andra metodologiska och teoretiska traditioner som alla kan 
hänföras till ”a linguistic turn in the social sciences” (Bloome, 2005, s. 45) 
såsom etnometodologi, dialogiska perspektiv på språk liksom NLS ideologiska 
syn på skriftspråklighet. 

De bänkinteraktioner jag studerar i den här avhandlingen involverar så gott 
som alltid även användande av olika slags texter. Bänkinteraktionerna kan 
därför även förstås som literacyhändelser vilka bidrar till att både reproducera 
och framåtsyftande forma literacypraktiker i klassrummet. Jag intresserar mig 
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för hur lärare och elever i interaktion använder sig av olika slags resurser för att 
etablera, organisera och förändra sitt deltagande i vardagliga literacypraktiker på 
mellanstadiet. Studiet av hur texter används i bänkinteraktionerna kan därför 
förstås som ett intresse för att närmare studera hur den ”länk” mellan 
literacyhändelser och literacypraktiker som Barton och Hamilton (1998, s. 6) 
åsyftar i citatet ovan görs av deltagarna själva i praktisk handling inom det 
skolsammanhang som jag studerar.   

 

Tidigare forskning om literacypraktiker i mellanstadiets klassrum 

Den här avhandlingens empiriska material kommer från två 
mellanstadieklassrum i den svenska grundskolan. Som ovan nämnts 
uppmärksammar Gee (2008) hur skolår fyra ofta medför att fler elever uppvisar 
problem när det gäller läsande och skrivande, något som ibland beskrivits som 
the fourth-grade slump. Under mellanstadiet ställs ökade krav när det gäller läsande 
och skrivande i olika ämnen, vilket gör att det framstår som ett kritiskt skede i 
elevers skolgång. Trots detta är forskningen kring dessa skolår relativt 
begränsad. När det gäller övergången mellan år tre och fyra finns både svenska 
och internationella studier som följer upp resultaten av de stora internationella 
mätningarna PIRLS och PISA (Frank, 2009; Liberg, 2008; Rosén, Myrberg, & 
Gustafsson, 2005; Thompson et al., 2012; Zuckerman, Kovaleva, & 
Kuznetsova, 2013). I dessa studier analyseras på olika sätt bakomliggande 
orsaker till de resultat som framkommer utifrån ett i huvudsak autonomt 
synsätt på literacy, vilket inte utesluter att man även studerar vilken betydelse 
olika sociala bakgrundsfaktorer kan ha. Utifrån den här avhandlingens intresse 
kommer jag dock i följande forskningsgenomgång främst att fokusera på 
forskning som intar mer explicit sociala perspektiv på skriftspråkande i 
klassrummets praktik. 

En stark strömning i forskning mot mellanårens literacy lyfter fram 
betydelsen av att elever får hjälp att utveckla metaspråklig kompetens för att 
kunna bli kompetenta deltagare i skolans olika ämnen. Inom Norden är det 
framförallt norsk forskning som varit ledande i att utveckla betydelsen av att 
läsande och skrivande ses som en angelägenhet för alla ämnen (se t.ex. 
Lorentzen & Smidt, 2009; Maagerø & Tønnessen, 2006). Som en följd av detta 
finns nu ett antal studier som grundat i Hallidays systemiskt funktionella 
grammatik (se t.ex. Halliday, 1973; 2007) studerar olika skriftspråkliga genrer, 
liksom relationer mellan elevers vardagsspråk och olika ämnens specifika 
språkbruk. Inom detta perspektiv studeras texter och textpraktiker som en del i 
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en större social kontext, samt hur språk kan ses som ett diskursivt system 
bestående av olika metafunktioner för att representera erfarenheter, möjliggöra 
relationer samt organisera texter (se Holmberg & Karlsson, 2006; Martin & 
Rose, 2008). 

Morgan (2013) beskriver övergången från de tidiga skolåren till mellanåren 
som en riskabel period när det gäller att upprätthålla elevers engagemang i sin 
skolgång. Hon lyfter fram ”new literacy demands in the middle years of 
schooling” (s. 3), vilka hon menar hänger samman med de förändrade krav i 
relation till literacy som längre och mer ämnesspecifika texter medför. Inom 
ramen för ett större australiensiskt forskningsprojekt har hon tillsammans med 
en lärare genomfört en interventionsstudie i år fem för att utforska hur 
undervisningen inom teknikämnet i högre grad kan uppmärksamma vad hon 
kallar för science literacy. Morgan finner att även en sådan småskalig 
intervention, där läraren på ett medvetet sätt uppmärksammar eleverna på 
tekniska termer, leder både till att elevernas språk och engagemang i 
undervisningen ökar och till att läraren upplever sig stärkt i sin yrkesroll.  

Även inom det större svenska projektet ”Elevers möte med skolans 
textvärldar” har man studerat textpraktiker i olika ämnen, bland annat de 
naturvetenskapliga ämnena i år 5 och 8 (Edling, 2006; Folkeryd, 2006; Folkeryd, 
af Geijerstam, & Edling, 2006; Liberg, Geijerstam, & Folkeryd, 2010; af 
Geijerstam, 2006).  Af Geijerstam jämför elevernas skrivande i år 5 och 8 och 
finner att deras texter visar en ökande grad av abstraktion och täthet med 
stigande ålder, men att det egentligen inte sker någon högre grad av progression 
när det gäller struktur eller expanderande beskrivningar ju högre upp i skolåren 
eleverna kommer. Folkeryd undersöker användningen av värderande uttryck i 
elevtexter, vilket visar sig vara svårt för många elever att förhålla sig till. Edling 
undersöker olika grader av abstraktion i läromedelstexter och finner stora 
skillnader i hur ämnesspecifika termer används i olika ämnen. Hon menar att 
det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att alla elever får tillgång till 
specialiserade termer i ett samhälle som ställer allt högre språkliga krav. Inom 
projektet har man med utgångspunkt i bland andra dessa studier utarbetat det 
didaktiska begreppet textrörlighet för att beskriva elevers förhållningssätt till 
olika texter, samt i vilken grad både lästa och skrivna texter i undervisningen ger 
upphov till fortsatt muntlig eller skriftlig dialog i klassrummets kommunikation.  

Bergh Nestlog (2009; 2012) intresserar sig för vilken betydelse medveten 
genrepedagogik har för elevers skrivande i mellanstadiets undervisning, och då 
särskilt när det gäller skrivande av argumenterande texter. Bergh Nestlog finner 
starkt stöd för att en medveten, explicit undervisning på global nivå kring den 
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argumenterande textens särdrag ger elever i mellanåren möjlighet att utnyttja en 
större del av sin språkliga potential i skrivandet. Hon uppmärksammar 
skillnader i texters struktur beskrivna som hierarkiskt respektive sekventiellt 
ordnade texter, där de förra har en större kunskapstransformerande potential 
medan de senare snarare kan beskrivas som kunskapsberättande. Slutsatsen är 
att en undervisning som utgår från en global textnivå och ger stöd för 
hierarkiskt ordnade texter inrymmer en större lärande- och meningsskapande 
potential för elevernas skrivande.  

Inom ramen för statliga satsningar på forskarskolor för lärare har ett antal 
licentiatsuppsatser uppmärksammat didaktiska aspekter av skriftspråkande i 
mellanstadiets olika ämnen. Sammantaget visar dessa studier att läsande och 
skrivande på mellanstadiet ses som en generell aktivitet, men att en ökad 
uppmärksamhet i klassrumsdialogen av det ämnesspecifika i olika 
literacypraktiker skulle bidra till bättre lärandemöjligheter (Jansson, 2011; 
Mindedal, 2011; Staf, 2011). Sellgren (2011) studerar ur ett 
andraspråksperspektiv implementeringen av en medveten genrepedagogik i 
geografiämnet i år 4. Hon finner att tvåspråkiga elever ställs inför den dubbla 
uppgiften att både lära sig genren förklarande skrivande och begrepp inom 
geografiämnets specifika språk. Liksom den här avhandlingen riktar Sellgren ett 
särskilt intresse mot elevers interaktioner vid individuellt bänkarbete och då 
framför allt interaktioner mellan elever utan lärarens deltagande, vilka hon 
beskriver som oåtkomliga i den officiella klassrumsdiskursen. 

När det gäller mellanåren finns också forskning som fokuserar elevers 
läsande under mellanåren utifrån en vidare social förståelse. En tidig studie 
utgörs av Malmgrens (1997) redogörelse för åtta läsare på mellanstadiet. Med 
hjälp av receptionsteori visar han hur barns läsande i dessa åldrar, i skola och på 
fritiden, är intimt förknippad med deras socialisationsprocess som har att göra 
med sociala roller, kulturella identiteter och ideologiska föreställningar. 
Malmgren pekar på en spänning mellan skolans tekniska rationalitet när det 
gäller läsande och uppfattningar om skönlitterärt läsande som främst ett 
upplevelseinriktat konsumtionsmönster. Denna spänning visar sig bidra till att 
litteraturens ställning under mellanstadieåren ofta underminerats. Detta ligger i 
linje med Ewalds (2007) etnografiska klassrumsstudie av litteraturundervisning 
på mellanstadiet som tyder på att en medveten litteraturundervisning är sällsynt 
förekommande under dessa år. Även Schmidt (2013) ser barns läsande som en 
del av deras identitetsskapande och finner stora skillnader mellan olika elevers 
tillgång till och intresse för läsande. Hon menar att både skola och föräldrar kan 
fungera som viktiga sponsorer för läsande, vilket utifrån hennes resultat inte 
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sker i tillräckligt hög grad. Även om i synnerhet Schmidt använder sig av ett 
vidgat textbegrepp och visar på vilket sätt nya digitala teknologier blivit en 
viktig del av barns menings- och identitetsskapande, pekar ovanstående studier 
främst på betydelsen av mer medveten undervisning riktad mot tryckta litterära 
texter. 

Lundgren (2012) har undersökt 11-åringars deltagande i vardagliga 
literacyhändelser i och utanför skolan och finner stora skillnader mellan dessa 
båda domäner. Medan barnens vardag utanför skolan domineras av digitala 
teknologier när de använder sig av till exempel facebook, sms och bloggar 
domineras skolans literacyhändelser av penna, papper och tryckta böcker. 
Dessa erfarenheter menar Lundgren skulle kunna vara resurser att 
uppmärksamma mer i undervisning. Chandler (2013) visar i en större kvantitativ 
undersökning utifrån amerikanska förhållanden hur elever i mellanåren har 
mycket varierande erfarenheter av att delta i digitala praktiker. Detta pekar på 
att skolan har en kompensatorisk uppgift i att i större utsträckning införliva nya 
medier i undervisningen. Sådana möjligheter att använda nya medieteknologier 
är något som Åkerlund (2013) undersökt genom att följa fyra 
mellanstadieklassers arbete med bloggar genom vilka de fått kontakt med skolor 
i andra länder. Åkerlund menar att det är väsentligt att skolor i högre grad 
använder sig av digitala tekniker för att ge elever möjlighet till skriftspråklig 
kommunikation med autentiska mottagare, vilket ger nya möjligheter till 
berättande och delaktighet för eleverna.  

Forskningsgenomgången ovan visar hur det börjar växa fram en didaktiskt 
inriktad kunskapsbas när det gäller mellanstadiets literacypraktiker, men att det 
fortfarande råder ett underskott av forskning riktad mot dessa åldrar. 
Sammantaget pekar mycket av den forskning som finns mot behovet av en 
ökad medvetenhet hos mellanstadielärare om vikten av hur man för eleverna 
tydliggör olika textpraktikers språkliga särdrag, på vilket sätt som ämnesinnehåll, 
läs- och skrivprocesser kan förstås i förhållande till varandra samt införlivandet 
av nya medier i undervisningen.  
 

Forskning om skriftspråkande och lärande i interaktion 

Den bild som ovanstående genomgång bidrar med visar hur den forskning som 
specifikt adresserar mellanstadieårens literacypraktiker i hög grad handlar om 
undervisning – hur den görs eller hur den borde göras i förhållande till 
målsättningar i olika styrdokument. Utifrån ett New Literacy Studies perspektiv 
menar dock Barton (2007) att det är skillnad på att studera hur skolor 
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undervisar om skriftspråk och att ställa sig frågan vad som faktiskt görs med 
skriftspråk i skolan, ”what goes on in schools?” (s. 176). Han menar att man i 
studiet av literacypraktiker i skolan behöver försöka skapa sig en distans till 
förgivettagna uppfattningar om undervisningsinnehåll för att kunna få syn på 
fler sociala betydelser som skriftspråkandet har för lärare och elever i situerade 
literacyhändelser i klassrummet. 

Freebody och Freiberg har i olika arbeten pekat på de möjligheter som det 
etnometodologiska perspektivet bidrar med för detta syfte (Freebody & 
Freiberg, 2001; Freebody, 2013a; 2013b). De förespråkar att forskning om 
skriftspråkligt lärande inte i första hand bör utgå från undervisningens 
förutbestämda mål och syften. Istället kan Bartons fråga ovan, ”what goes on in 
schools”, besvaras genom att man närmar sig undervisningen med ett 
inifrånperspektiv för att försöka förstå det som görs på deltagarnas villkor. 
Detta menar Freebody och Freiberg innebär ett kritiskt förhållningssätt till 
traditionella uppfattningar om skriftspråksundervisning för att istället betrakta 
skriftspråkande i undervisning som ”a co-ordinated set of practical social 
activities” (Freebody & Freiberg, 2001, s. 222).  

Davidson utvecklar Freebodys och Freibergs (2001) argument och beskriver 
närmare hur etnometodologiska ansatser som till exempel samtalsanalys (CA) 
använder sig av systematiska metoder för att göra detaljerade studier av hur 
skriftspråkande organiseras i lärares och elevers interaktion. CA synliggör med 
vilka resurser och på vilka sätt som literacyhändelsens interaktion görs lokalt 
avpassat i den aktuella situationen, samtidigt som man orienterar sig mot 
välkända rutiner från klassrum i allmänhet och på så vis manifesterar och kan 
känna igen klassrummets literacypraktiker (Davidson, 2012). 

Inom ramen för ett större australiensiskt forskningsprojekt som förenar 
systemiskt funktionella, utbildningssociologiska och etnometodologiska 
perspektiv diskuterar Freebody (2013a) hur utbildning idag genomsyras och är 
beroende av praktiker som relaterar kunskap, tal, läsande och skrivande till 
varandra (se även Martin & Maton, 2013). De samtal som förs i klassrummet 
om kunskap och lärande sker så gott som alltid ackompanjerat av materiella 
texter av olika slag – böcker, arbetsblad, websidor et cetera. Trots detta utgör 
dessa texters betydelse för lärandet sällan ett explicit samtalsämne för lärare och 
elever. Freebody menar att uppmärksammandet av hur olika texter blir resurser 
i lärandet kan ses som ”the missing what” (s. 5) inom pedagogisk 
literacyforskning. Han pekar särskilt på den anomali som består av att lärares 
och elevers interaktion kring kunskap och lärande i hög grad sker via tal, som 
eleverna sedan förväntas reproducera i skriftlig form. Han menar att skrivandet 
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inte på något enkelt sätt kan förstås enbart som en reproduktion av elevers inre 
kunskap. Istället behöver språk och literacy betraktas som förkroppsliganden av 
kunskap i situerad handling (Freebody, 2013a). I ytterligare en artikel på samma 
tema utvecklar han hur ett etnometodologiskt perspektiv medför att det inte går 
att se på undervisning i skriftspråkliga sammanhang enbart som ett lärardrivet 
projekt. Istället menar han att både lärare och elever genom sitt deltagande i 
interaktionen uppvisar kompetens i att upprätthålla klassrummets sociala 
organisation i olika skriftspråkliga sammanhang (Freebody, 2013b). 

Även Davidson framhåller hur elevers lärande ofta oproblematiskt ses som 
ett resultat av lärarens arbetsinstruktioner, medan betydelsen av interaktionen 
mellan lärare och elever under arbetets gång tas för given. Hon visar med hjälp 
av samtalsanalys hur både lärare och elever kontinuerligt använder sig av 
interaktionella resurser och social kunskap i situerade literacyhändelser och hur 
de därigenom orienterar sig mot upprätthållandet både av sina respektive 
positioner som lärare och elev och av undervisningsaktivitetens mål (Davidson, 
2008a; 2008b).  

Tainio (2012) kommer fram till liknande resultat genom att undersöka 
vilken funktion läroböcker får för hur interaktion i literacyhändelser i 
modersmålsundervisningen3 organiseras. Hon lyfter fram tre framträdande 
aspekter av särskilt stor betydelse. För det första visar hon hur läroboken som 
en materiell artefakt används för att på ett konkret och förkroppsligat sätt gå 
från en fas till en annan under lektionen, som till exempel när elever instrueras 
att plocka fram eller att slå upp en viss text. En andra aspekt är hur 
läroböckerna blir resurser för att forma lektionens agenda och hur 
textreferenser blir en integrerad del av hur turtagningen mellan lärare och elever 
organiseras. Den tredje aspekten som Tainio diskuterar är hur lärobokstexter 
ibland är den enda instruktion elever får, det vill säga de måste själva läsa sig till 
vad de förväntas göra i en arbetsuppgift. Detta framstår framförallt som ett sätt 
för läraren att kontrollera ordningen i klassrummet. Sammantaget menar Tainio 
att läroboken visar sig vara en resurs som innefattar såväl förkroppsligade, 
kognitiva som disciplinära funktioner i klassrummets interaktion. 

Poole har studerat hur literacyhändelser iscensätts i klassrummets 
interaktion (Poole, 2003; 2008a; 2008b). Med stöd i tidigare nämnda Bloome 
(2005) framhåller hon literacyhändelsen som en av forskningen förbisedd 
situation och hävdar behovet av att på djupet analysera relationen mellan talat 
och skrivet språk som uppträder samtidigt i tid och rum och på vilket sätt som 

3 Den modersmålsundervisning som här avses är finska som i det här fallet utgör det primära 
skolspråket. 
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de faktiskt kan ses som integrerade i deltagarnas interaktion (2003).  Hon visar 
bland annat i linje med Tainio (2012) hur text i form av instruktioner på tavlan 
samt uppgifter i boken blir till stödstrukturer för det verbala språkets 
organisering genom att den förutbestämmer, begränsar och ordnar vilka topiker 
som blir möjliga i talet. I samspelet mellan verbalt och skrivet språk pekar Poole 
på hur läraren istället för att verbalt uttrycka längre sammanhängande meningar 
låter texten ersätta detta. Medan läraren parafraserar och gör korta hänvisningar 
till texten visar det sig att eleverna i sina talturer ordagrant använder sig av 
textens formuleringar i sina verbala yttranden.  

I likhet med den ansats som beskrivs av Davidson (2012) samt Freebody 
och Freiberg (2001; se även Freebody, 2013b; Tainio, 2012) väljer jag i den här 
avhandlingen att förena samtalsanalysens etnometodologiska perspektiv på hur 
situerade möten organiseras i människors interaktion med New Literacy Studies 
förståelse av skriftspråkande som sociala praktiker. På så vis sätter jag i analysen 
tillfälligt åt sidan normativa värderingar kring vad som är mer eller mindre god 
undervisning, eller som Freebody & Freiberg uttrycker det: 
 

… without the pedagogical filters that have come to interpose themselves 
between observers and what is significant when people teach and learn 
’reading’. (2001, s. 224) 

 
Den samtalsanalytiska ansatsen innebär att jag inte i först hand strävar efter att 
värdera undervisningens kvaliteter i relation till läroplansmål eller kursplanernas 
kravnivåer. Istället intresserar jag mig för frågan om hur lärande och 
undervisning görs av deltagarna själva i förhållande till de kontextuella 
förutsättningar som råder. Därmed strävar jag efter att inta vad man inom 
interaktionsforskning brukar beskriva som ett emiskt perspektiv, det vill säga 
jag försöker närma mig studiet av skriftrelaterat lärande såsom deltagarna själva 
förhåller sig till situationen som en lärandeaktivitet. I följande kapitel övergår 
jag nu till en fördjupad beskrivning av avhandlingens samtalsanalytiska 
utgångspunkter. 
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3 Samtalsanalytiska utgångspunkter 

 
CA kan ses som en utveckling inom det etnometodologiska perspektivet, vilken 
växte fram genom de tre amerikanska sociologerna Sacks, Schegloff och 
Jefferson bidrag om den sociala interaktionens inneboende ordning som möjlig 
att studera som sekventiellt ordnade aktioner (Sacks et al., 1974).  Denna ansats 
grundar sig teoretiskt på antaganden om att deltagarna i en samtalssituation 
tillsammans kommer att dela någon slags uppfattning av det gemensamma i 
situationen som de kommer att orientera sig mot, att det finns en för praktiska 
syften självgenererad ordning i konkreta aktiviteter samt att det är centralt hur 
människor genom sina aktiviteter producerar och erkänner de omgivande 
förutsättningar som interaktionen är inbäddad i (Garfinkel, 1984; Heritage, 
1997; Maynard & Clayman, 1991). Hutchby och Wooffitt (2008, s. 1) 
introducerar samtalsanalys enligt följande: 
   

Conversation analysis is characterized by the view that how talk is 
produced, and how the meanings of talk are determined, are the practical, 
social and interactional accomplishments of members of a culture. 
 

Detta innebär att en grundläggande utgångspunkt är synen på samtal mellan två 
eller flera deltagare som gemensamma kommunikativa projekt där man 
kontinuerligt använder sig av varandras yttranden som resurser för att föra 
samtalet vidare (se t.ex. Hutchby & Wooffitt, 2008; Maynard & Clayman, 1991; 
Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974; Schegloff, 2007). För att upprätthålla 
samtalet krävs således en intersubjektiv förståelse av det gemensamma i 
situationen, vilket är en av grundstenarna inom det etnometodologiska 
perspektivet utifrån framförallt den amerikanske sociologen Garfinkels arbete 
(Garfinkel, 1984; Heritage, 2001). En central utgångspunkt är därför hur 
människor genom sina sociala handlingar producerar och erkänner de 
omgivande förutsättningar som interaktionen är inbäddad i (Garfinkel, 1984; 
Heritage, 1997; Maynard & Clayman, 1991). 
  

Interaktion som deltagarnas gemensamma angelägenhet 

Inom CA betraktas människors turtagning som grunden för hur samtal 
struktureras och för hur talutrymme fördelas mellan deltagarna (Sacks et al., 
1974; Schegloff, 2007). En tur kan beskrivas som ett yttrande från en av 
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parterna i en interaktion genom tal och/eller andra semiotiska resurser. 
Samtalsanalysens kärna handlar om att studera hur människor tillsammans kan 
åstadkomma sociala handlingar just genom hur de i en viss kontext samarbetar 
kring att turas om att yttra sig, ”[a]ction accomplished by talking gets done in 
turns-at-talk” (Schegloff, 2007, s. 3). Detta innebär att det analytiska intresset 
inom CA riktas mot att försöka förstå vad ett visst yttrande gör för det 
kommunikativa projekt som deltagarna gemensamt ägnar sig åt. Istället för att 
försöka förstå individers bakomliggande intentioner eller orsaker till ett visst 
yttrande, fokuseras därmed den intersubjektiva dimensionen i människors 
samtal.   

Ytterligare en grundläggande utgångspunkt inom CA är att yttranden i ett 
samtal görs väl avpassade i förhållande till situationens omgivande kontext samt 
till både föregående och efterföljande turer. Turers utformning görs alltså inte 
godtyckligt hur som helst, utan varje yttrande kan förstås utifrån sin position i 
turtagningens ordning: 
 

 … all series of turns can be inspected or tracked (by the parties and by us) to 
see what courses of action may be progressively enacted through them, 
what possible responses may be being made relevant, what outcomes are 
being pursued, what “sequences” are being constructed or enacted or 
projected. That is, sequences of turns are not haphazard but have a shape or 
structure, and can be tracked for where they came from, what is being done 
through them, and where they might be going. (Schegloff, 2007, s. 3) 

 
En central utgångspunkt inom CA är alltså att turer i interaktion mellan 
människor hänger ihop med varandra, har en riktning och kan beskrivas som 
sekventiellt ordnade. Detta gäller både den övergripande strukturella 
organiseringen av ett samtal, till exempel utifrån hur det inleds och avslutas och 
den successiva utformningen tur för tur som gör samtalet till en gemensam 
social handling (Schegloff, 2007). 

Interaktion mellan människor är på så vis något som görs av deltagarna 
under samtalets gång där varje tur utgör ett svar på tidigare turer, samtidigt som 
den också projicerar möjliga kommande turer. Detta synsätt betyder inte att det 
finns på förhand definierade metoder för hur samtal görs eller att människor 
alltid blir överens, utan det som betonas är hur både samarbete och konflikter 
är något som samtalsdeltagare själva skapar och upprätthåller genom aktiv 
turtagning i ett samtal. Detta anknyter direkt till det etnometodologiska 
grundantagandet om att det i människors samtal finns en självgenererande 
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ordning som görs genom att deltagarna successivt i den pågående interaktionen 
orienterar sig mot varandra och bygger vidare på varandras yttranden (Maynard 
& Clayman, 1991; Sacks et al., 1974). 
 

Kontext, deltagande och sociala handlingar 

Samtal mellan människor uppstår inte i ett vakuum utan de är alltid situerade i 
en omgivande kontext som deltagarna aktivt förhåller sig till. Denna betoning 
av att interaktioner formas med en känslighet gentemot omgivningen innebär 
att kontextbegreppet är centralt inom CA. Inte minst gäller detta för sådana 
institutionella samtal, det vill säga bänkinteraktioner, som den här avhandlingen 
handlar om. Heritage (1997) beskriver vad han kallar den dubbla 
kontextualiteten som innebär att yttranden i interaktion kan ses både som 
formade av kontext (eng. context shaped) och förnyande av kontext det vill säga 
formande av kontext (eng. context renewing). En deltagares yttrande kommer 
alltså att formas i relation till befintlig kontext samtidigt som det bidrar till att 
utforma de kontextuella förutsättningarna framåt. Denna process av ömsesidig 
orientering mot både föregående och kommande yttranden är det som gör det 
möjligt för deltagare att åstadkomma gemensam förståelse i en situation vilket 
Heritage sammanfattar: 
 

 CA analyses are thus simultaneously analyses of action, context 
management, and intersubjectivity because all three of these features are 
simultaneously, but not always consciously, the objects of the participants’ 
actions. (Heritage, 1997, s. 224) 

   
Samtalet i sig blir därmed en del av den kontext som deltagarna förhåller sig till, 
och beroende på hur de orienterar sig mot olika aspekter av varandras 
handlingar uppstår varierande möjligheter till vad som framträder som 
interaktionens fokus respektive vad som görs till bakgrund (Duranti & 
Goodwin, 1992). Kontext kan också förstås med utgångspunkt i Goffmans 
begrepp frame, som en inramning som förser deltagarna med olika möjliga 
resurser utan att det går att dra en klar gräns mellan den sociala handlingen i sig 
och den kontext den ingår i (Goffman, 1986). En viktig analytisk utgångspunkt 
är därför att försöka få syn på deltagarnas orientering mot olika slags 
omgivande resurser och därmed inta deras perspektiv: 
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Such phenomena demonstrate the importance of, first, approaching 
context from the perspective of an actor actively operating in the world 
within which he or she finds him- or herself embedded, second, tying the 
analysis of context to study the indigenous activities that participants use 
to constitute the culturally and historically organized social worlds that 
they inhabit; and third, recognizing that participants are situated within 
multiple contexts which are capable of rapid and dynamic change as the 
events they are engaged in unfold. (Duranti & Goodwin, 1992, s. 5) 

 
Som Heritage (1997) påpekar måste man därför vända på perspektivet från ”a 
’bucket’ theory of context” (s. 224), det vill säga kontext som en befintlig statisk 
bakgrund som deltagare agerar i, för att istället betrakta kontext som både ett 
projekt för och en produkt av deltagares aktiva handlingar. Därmed ses kontext 
som formad i och genom människors kommunikation. 

Denna förståelse av kontext är central också när det gäller studiet av 
institutionella samtal, till exempel i skolan, vilka utifrån ett CA perspektiv bör ta 
sin utgångspunkt i deltagarnas aktivitet. Därigenom synliggörs hur de specifika 
målorienteringar och relevanta identiteter som kan knytas till den specifika 
institutionen realiseras i människors möten (Drew & Heritage, 1992; Heritage, 
1997).  Det är genom deltagarnas sätt att orientera sig mot den omgivande 
kontexten som ett samtal kan kännas igen som t.ex. en rättegång, en 
läkarkonsultation eller skolundervisning. Institutionella samtal är till sin karaktär 
så gott som alltid asymmetriska utifrån deltagares olika roller samt skillnader när 
det gäller tillgång till och ansvar för ett professionellt kunnande, vilket får 
betydelse för olika parters deltagande i interaktionen (Drew & Heritage, 1992). 
Många institutionella samtal utmärks dessutom av ett slags ”fråga-svar” 
mönster varigenom den professionella företrädaren får ett större inflytande 
över samtalets utformning än lekmannen. Detta gäller inte minst för de samtal 
som förs mellan lärare och elever. 

Ett intressant påpekande när det gäller asymmetrier i deltagandet är det 
faktum att det kan finnas en skillnad mellan den professionella företrädaren för 
en institution, som ofta kommer att behandla mötet med en klient som ett 
rutinfall, och klienten, för vilken det är ett unikt möte (Drew & Heritage, 1992). 
Ett exempel på det är avhandlingens inledande beskrivning av hur läraren Lena 
hjälper flera olika elever med uppgiften om tundran. Det som för läraren blir ett 
antal upprepade bänkinteraktioner kring ett och samma innehåll blir för varje 
elev en unik händelse. Detta kan visa sig få betydelse både för lärarens 
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deltagande över tid och för att förstå hur olika kunskapsmöjligheter skapas för 
olika elever. 

Drew och Heritage (1992) påpekar dock att inte heller dessa generella 
mönster av asymmetrier kan ses som en förklaringsgrund för parternas 
deltagande. Asymmetrierna är en del i skapandet av det institutionella och det 
som CA kan bidra med är att synliggöra på vilka olika sätt som parterna 
orienterar sig mot asymmetrier och vilka konsekvenser det kan få. Genom att 
fokusera på det sekventiella ordnandet av aktiviteter kan CA bidra till en 
diskursiv förståelse av hur olika sociala praktiker, i det här fallet i samband med 
lärande och undervisning i skolan, talas fram av samtalsparterna med hänsyn 
tagen till vad i kontexten deltagarna orienterar sig mot och på så vis gör 
relevant. I de bänkinteraktioner jag studerar är det till exempel tydligt hur 
deltagarna själva intar olika institutionella positioner som ”lärare” respektive 
”elev” genom att visa varandra förväntningar om vem som säger vad, när det 
sägs liksom vems tolkningar som får företräde i samtalen. 

 

En dialogisk syn på språk och interaktion i kontext 

Det samtalsanalytiska perspektivet delar grundläggande utgångspunkter med 
dialogiska perspektiv på språk, interaktion och kontext (Duranti & Goodwin, 
1992; Firth & Wagner, 1997; 2007b; Linell, 1998; 2009; Pekarek Doehler, 2010; 
Prior & Hengst, 2010a). Det dialogiska perspektivet innebär enligt Linell (2009) 
framför allt insikten om att varje människa står i ett inter-relationellt förhållande 
till andra. Ingen människa kan leva helt oberoende av andra utan står genom 
sina handlingar i ett ständigt förhållande till egna och andras tankar, 
erfarenheter, aktioner och yttranden. Meningsskapande processer och språkliga 
handlingar sker alltid i relation till en kontext, där kontext inte är ett statiskt 
begrepp utan något som förändras dynamiskt i samspel med deltagarnas 
kommunikativa och kognitiva aktiviteter. 

Med sådana dialogiska utgångspunkter har skrivforskaren Paul Prior särskilt 
uppmärksammat hur skrivande som aktivitet är betydligt mer semiotiskt 
sammansatt än vad som vanligen uppmärksammats (Prior & Shipka, 2003; 
Prior & Hengst, 2010b; Prior, Hengst, Roozen, & Shipka, 2006). Vidare hävdas 
att det är i situerade händelser som olika sociala institutioner som skola, familj, 
yrke, klass eller socialgrupp görs och återskapas (Prior & Hengst, 2010a). För 
att förstå skrivande som social praktik behöver forskning därför ta sin 
utgångspunkt i situerade händelser och söka metodologiska lösningar för att 
undersöka hur dessa historiskt och kulturellt hänger ihop med andra händelser 

37 
 



och yttranden. Prior med flera lanserar begreppet semiotisk remediering som 
innebär en utveckling av det dialogiska begreppet reported speech och kan förstås 
som det sätt som andras ord återanvänds och vävs in i nya yttranden (Prior & 
Shipka, 2003; Prior & Hengst, 2010a; Prior, Hengst, Roozen, & Shipka, 2006). 
Med utgångspunkt i klassiska dialogiska arbeten kring reported speech av 
Voloshinov och Bakthin, där främst verbala yttranden uppmärksammats, gör 
Prior et al. (2006) genom begreppet semiotisk remediering en kritisk 
omvärdering av ”reported speech”. Detta innebär en syn på interaktion som 
kontinuerligt reflexiv i förhållande till tidigare och kommande interaktioner och 
ageranden. Prior et al. stödjer sig på Goffmans begrepp framing och footing för att 
visa hur begreppet ”reported speech” inte bara behöver handla om verbala 
yttranden utan rutinmässigt också involverar multimodala former av re-
representationer av tidigare yttranden. De argumenterar för en dialogisk 
semiotik där studiet av skrivande och skriftanvändning skulle vinna på en större 
medvetenhet om hur händelser, artefakter och aktörer står i samband med 
varandra i en väv av ”chronotopically laminated chains” (Prior & Shipka, 2003, 
s. 180).  

Begreppet semiotisk remediering bidrar med en djupare förståelse av 
literacyhändelsers laminerade karaktär på så vis att människor i dem förhåller 
sig dialogiskt till både tidigare och förväntade erfarenheter och yttranden. För 
mig i den här studien innebär det en viktig påminnelse om hur handlingar av 
läsande och skrivande är en integrerad del av människors kommunikation och 
samspel, vilket jag menar också är en viktig grund för hur literacypraktiker 
formas. Dessa görs tillgängliga med hjälp av en mängd olika semiotiska resurser 
såsom tal, gester, artefakter liksom omgivande materiella och diskursiva 
strukturer. Varje enskild literacyhändelse står på så vis i ett förhållande till andra 
tidigare literacyhändelser, vilket innebär en handlings- och aktivitetsinriktad syn 
på skriftspråkande som jag delar.   

Även om jag delar uppfattningen om att olika situerade literacyhändelser 
kan förstås dialogiskt i förhållande till varandra, använder jag mig teoretiskt och 
analytiskt främst av Goodwins omfattande arbeten om hur människors 
socialitet görs och upprätthålls i möten ”face-to-face” (Goodwin, 1994; 2000a; 
2007; 2010; 2013). Liksom Prior ovan beskriver Goodwin mötet i interaktion 
mellan människor som laminerat av ”lager” av olika slags semiotiska resurser, 
verbala såväl som icke-verbala (2013). Goodwin har dock jämfört med Prior 
med flera (Prior & Shipka, 2003; Prior & Hengst, 2010b; Prior, Hengst, 
Roozen, & Shipka, 2006) ett än mer explicit intresse för att studera hur 
interaktion görs i det situerade mötet. Med ett tydligt inifrånperspektiv visar han 
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hur deltagare i en interaktion samordnar sig med varandra för att åstadkomma 
gemensamma sociala handlingar på ett sätt som stämmer väl överens med den 
här studiens intention att med en samtalsanalytisk ansats beskriva hur lärande 
görs i literacyhändelser.  

 

Tal, text och kropp i samspel 

Goodwins arbeten har bidragit till att utveckla CA genom att lyfta fram hur en 
teori om mänsklig interaktion inte bara behöver kunna behandla aspekter av 
hur språkets detaljer används verbalt utan också hur multimodala, kroppsliga 
och materiella aspekter medverkar i interaktionen (Goodwin, 2000a). Centralt 
för hur interaktioner iscensätts av deltagarna är enligt honom att de är: 
 

…socially organized, interactively sustained configurations of multiple 
participants who use the public visibility of the actions being performed 
by each other’s bodies, the unfolding sequential organization of their talk, 
and semiotic structure in the settings they inhabit to organize courses of 
action in concert with each other. (Goodwin, 2000a, s. 1518) 

 
Människor förhåller sig hela tiden till varandra och använder sig av olika 
resurser för att tillsammans bygga upp olika slags sociala praktiker steg för steg 
genom de interaktioner de ingår i. Det är därmed i möten mellan människor, i 
interaktion med varandra, med användande av kontextuella resurser som sociala 
praktiker byggs (Enfield & Levinson, 2006; Goodwin, 2000a; 2013). För att 
upprätthålla olika slags sociala praktiker som går att känna igen över tid i olika 
sammanhang behöver det därför finnas deltagare med tidigare erfarenheter av 
dessa, som kan upprätthålla återkommande rutiner och mönster Samtidigt 
behöver det också kontinuerligt socialiseras in nya medlemmar som kan ta vid. 
Detta sätt att förstå människors socialisation anknyter till sociokulturella 
perspektiv på lärande som förändrat deltagande i sociala praktikgemenskaper 
(Lave & Wenger, 1991; Lave, 1993). 

Deltagares sätt använda sig av och samordna tillgängliga semiotiska resurser 
för att skapa ett gemensamt fokus för uppmärksamhet beskrivs av Goodwin 
som skapandet av semiotiska fält (2000a).  Dessa sammansättningar av olika 
resurser sker dynamiskt i relation till interaktionens förlopp på just det sätt som 
för situationens praktiska syften behövs för att upprätthålla ett gemensamt 
meningsskapande. Goodwin beskriver de olika sätt som semiotiska fält ordnas 
till varandra som kontextuella konfigurationer (2000a) eller ramverk för 
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deltagande (2007), där jag fortsättningsvis främst kommer att använda mig av 
det senare begreppet. 

I en svensk översättning beskrivs semiotiska fält som undersystem till en 
övergripande social handling i interaktion där:  

 
Termen semiotisk är avsedd att fånga det sätt på vilket tecken används, 
medan fält är en översiktlig term för att peka ut det omgivande medium 
som innefattar specifika tecken. Vad jag vill visa nu är att den handling som 
sker är uppbyggd genom en synlig, offentlig användning av flera semiotiska 
fält som ömsesidigt förstärker varandra. (Goodwin, 2000a; svensk 
översättning i Melander & Sahlström, 2010, s. 66) 

 
Exempel på sådana semiotiska fält kan vara hur talat språk blir till tecken inom 
flödet av tal, hur gester görs med användande av kroppen på olika sätt liksom 
hur kroppslig hållning blir betydelsebärande i den gemensamma interaktionen 
(ibid.). Olika semiotiska fält ordnas på så vis av deltagare i en interaktion så att 
ett ramverk för deltagande upprättas. Inom detta ramverk för deltagande, som 
ska förstås som föränderligt och dynamiskt, samordnas interaktionen. 

Just hur man riktar sig mot olika resurser är en väsentlig aspekt av hur 
semiotiska fält görs. Det är först när en resurs på något sätt uppmärksammas 
som den kan bli gemensamt tillgänglig i interaktionen. Goodwin (2000a) 
diskuterar utförligt betydelsen av hur olika slags resurser som till exempel 
kroppshållning och materiella strukturer förhåller sig till varandra.  Genom 
noggrann analys av två helt olika exempel, i det ena fallet barn som hoppar hage 
och i det andra två arkeologer som tillsammans undersöker kvaliteten på jord 
från en utgrävningsplats, visar han hur materiella strukturer i omgivningen kan 
göras betydelsebärande och därmed användas semiotiskt. Exempel på det är hur 
hagens uppmålade rutsystem som barnen använder i sin lek eller jordens 
skiftande färg som arkeologerna diskuterar används i interaktionen för att skapa 
ett gemensamt fokus för uppmärksamhet. Det är med andra ord genom att 
deltagarna själva riktar sig mot olika resurser som de blir till semiotiska fält, 
vilket kan ske till exempel med hjälp av kroppens placering, gester och 
blickriktning (ibid.). 

För att särskilt illustrera betydelsen av gester som en del av den sekventiellt 
ordnade organisationen har Goodwin och Goodwin i flera studier analyserat 
interaktionen i en familj där mannen till följd av afasi har ett begränsat 
ordförråd (Goodwin & Goodwin, 2004; Goodwin, 2000b; 2003). Gester och tal 
förstärker varandra ömsesidigt och det visar sig att detta i hög grad är 
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samordnat med blickriktning som är en nödvändig del i att försäkra sig om att 
man har gemensamt uppmärksamhetsfokus. Även om omständigheterna kring 
afasi kan tyckas speciella menar Goodwin och Goodwin (2004) att exemplet 
synliggör generella aspekter av gesters och blickars betydelse för deltagande i 
interaktion, där det tidsmässiga och sekventiella utförandet av en gest har 
betydelse för vilken innebörd det får för samtalsparterna.   

Koschmann och LeBaron (2002) har särskilt studerat gesters betydelse i 
samband med artikulation av lärande, det vill säga när en deltagare i en 
interaktion i ett lärandesammanhang på något sätt topikaliserar någon aspekt av 
den aktivitet interaktionen riktar sig mot. I ett exempel då 
sjuksköterskestudenter diskuterar hjärnans anatomiska uppbyggnad visar 
Koschmann och LeBaron hur de gester som används är tydligt formade med 
hänsyn till sammanhanget, både den materiella och sociala kontexten, vilket gör 
att samma gest i ett annat sammanhang med andra personer inte skulle få 
samma betydelse för övriga deltagare. De visar också exempel på hur en 
deltagares gest kan plockas upp av en annan deltagare för att utveckla eller 
slutföra ett yttrande och därmed blir till en resurs för att sammanfoga yttranden 
mellan olika deltagare. Den poäng de vill lyfta fram är att gester har betydelse 
för hur lärande artikuleras och påvisar därmed ett behov av att studera vad 
gester gör, inte separat från verbalt tal och kontext, utan som en integrerad del 
av de interaktionella resurser som används i görandet av lärande och 
undervisning. 

Tillsammans åstadkommer talat språk och gester en mer komplett innebörd 
i ett yttrande än vad som är möjligt för varje resurs för sig (McNeill, 2000). En 
vanlig form av gest är pekande som inte minst i undervisningssammanhang är 
av intresse att uppmärksamma. Pekande är en meningsskapande aktivitet som 
inbegriper minst två deltagare som därigenom kan etablera delad 
uppmärksamhet kring ett visst visuellt område (Goodwin, 2003).   

Även blickriktning är ett sätt att rikta uppmärksamheten mot något, vilket 
ofta är kombinerat med gester och pekande. Hur man gemensamt ser och kan 
urskilja relevanta detaljer i ett pågående skeende kan ses som ett slags 
insocialisering i en viss praktik genom hur man lär sig att rikta sitt seende mot 
det som är relevant (Goodwin, 1994; 2001; 2003). I klassrumsmiljö har till 
exempel Lindwall och Lymer (2008) uppmärksammat hur lärares undervisning 
under en laboration i teknik handlar om att rikta elevernas perception mot det 
som de förväntas se i ett visst skeende. De tar som exempel ett tillfälle då 
eleverna ska studera en graf på en bildskärm, vilket för eleverna först blir en 
fråga om ett praktiskt handhavande av utrustningen. Lindwall och Lymer visar 
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att för att skapa förståelse av hur man producerar, känner igen och tolkar grafer 
krävs det ett interaktivt arbete mellan lärare och elever där de använder sig av 
verbalt tal, handrörelser och bildskärmen som ett grafiskt fält för att rikta 
elevernas perception mot det som uppgiften avser att tydliggöra. 

Goodwin och Goodwin (2004) uppmärksammar vidare hur man inom 
lingvistisk forskning ofta har skiljt ut talaren, det vill säga den som verbalt yttrar 
något, från den som lyssnar i en interaktion, vilket fått till följd att talarens roll 
förgrundas medan den som lyssnar ses som passiv. Genom att ta den situerade 
aktiviteten som utgångspunkt menar de att man istället måste se hur samtliga 
parter i en interaktion förenas i en gemensam handling med en viss riktning. 
Detta sker inte enbart genom vad parterna verbalt säger, utan också hur de visar 
att de lyssnar till varandra. Detta demonstrerar de för varandra med 
användande av olika tillgängliga resurser såsom kroppshållning, blickar och 
materiella strukturer i omgivningen, vilket även blir betydelsefullt för forskarens 
analytiska intresse eftersom: 

 
… many of the phenomena relevant to the study of participation as action 
will be rendered invisible or lost if analysis focuses exclusively on the talk 
or texts of speakers. (Goodwin & Goodwin, 2004, s. 227) 

 
Förståelsen av gester och pekande som en del i samtalsparternas gemensamma 
kommunikativa arbete är en utgångspunkt för mig när jag studerar hur lärarens 
deltagande görs i bänkinteraktionerna. Ett exempel (fig. 3:1) från datamaterialet, 
som illustrerar  hur mångfacetterat och komplext användandet av en pekande 
gest kan vara, är när eleven Mihal i arbetet om tundran i Ryssland pekar i sin 
lärobok samtidigt som han frågar läraren Lena om tundran är den naturtyp som 
ligger ”där uppe” på kartan. 
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Figur 3:1 Elev och lärare etablerar gemensamt fokus för uppmärksamhet i en literacyhändelse. 

Samtidigt som Mihal i ord ställer en fråga för att försäkra sig om att han har 
förstått korrekt att interaktionen handlar om vad som ligger ”längst uppe”, 
använder han sig av sin blickriktning och en pekande gest ner mot boken. För 
att de ska förstå varandra behöver de ömsesidigt orientera sig både mot den 
utpekade bilden och till varandra, där ytterligare en förutsättning är hur Lena 
placerar sin kropp vid sidan av elevernas bänkar.  

Inledningsvis tittar Mihal ner på bilden i boken som är det semiotiska fält 
han riktar sig mot (1) men växlar sedan snabbt till att titta upp mot Lena (2) för 
att försäkra sig om att han har hennes uppmärksamhet. Han tittar sedan 
återigen ner mot boken och pekar med sitt finger på den plats som 
representerar tundran (3) och medan han håller kvar fingret där tittar han 
återigen upp mot Lena (4) för att se att även hon har uppmärksammat detta 
fält. Det sker alltså en noggrant avvägd samordning i användandet av tal, 
blickriktning och pekande, där bokens kartbild som semiotiskt fält är en 
nödvändig del i det gemensamma meningsskapandet. Utan det samtidiga 
pekandet hade förutsättningarna för Lena att förstå Mihals yttrande ”är det här 
längst uppe” varit väsentligt annorlunda. Exemplet synliggör hur deltagarnas 
sätt att samordna sig ”in concert with each other” (Goodwin, 2003, s. 29) med 
hjälp av olika semiotiska resurser som tal, gester, blickar och materiella 
strukturer alltså inte sker slumpartat utan används aktivt som ett sätt att skapa 
delad uppmärksamhet och rikta perceptionen.  
 

 

11 M: ä ä är (1) det här (2) längst(3) uppe (4)?  
 

(1)     (2)  
 

(3)    (4)  
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Betydelsen av epistemiska aspekter i människors interaktion 

Inom interaktionsforskning används begreppet epistemiskt för att beskriva allt 
det som handlar om människors förhållningssätt till kunskap i sociala 
sammanhang – vem som vet vad, vem som har ansvar för att veta något samt 
vems kunskap som ges företräde i en situation. Hur man förhåller sig till 
kunskap och lärande är på så vis av stor betydelse för formandet av sociala 
relationer, samarbete och samhörighet men också för hur man positionerar sig i 
olika roller gentemot varandra. Inom samtalsanalytisk forskning märks idag ett 
ökande intresse för kunskapsmässiga aspekters betydelse för hur interaktion 
organiseras och det finns en mångfald av studier som fokuserar det epistemiska 
både i institutionella och i icke-institutionella miljöer.  

I antologin ”The morality of knowledge in conversation” (Stivers, Mondada, 
& Steensig, 2011b) medverkar ledande CA forskare med, som titeln anger, olika 
perspektiv på hur kunskap kan kopplas till människors samordnande i frågor 
om moral, kommunikation och relationer (se även Englebretson, 2007). I 
många interaktioner kan man förvänta sig epistemiska asymmetrier genom att 
någon anses veta mer än någon annan. Inte minst gäller det vid interaktioner i 
en institutionell inramning som till exempel vid ett besök på vårdcentralen där 
läkaren förväntas ha större medicinsk kunskap än patienten. I klassrummet ses 
läraren allmänt som den mest kunnige och blir därigenom också den som 
tillskrivs ansvar för att bidra till elevernas lärande. Detta kan naturligtvis ses 
som en självklarhet utifrån lärarens professionella uppdrag, men är inte bara 
något som per automatik följer med befattningen lärare. Istället är sådana 
institutionellt formade positioneringar något som kontinuerligt upprätthålls och 
produceras i lärares och elevers pågående interaktioner (Melander & Sahlström, 
2010; Schegloff, 1992a).  

Koole (2012) påpekar att intresset för att studera hur kunskapsmässiga 
aspekter av språk och kommunikation distribueras i interaktion har en historia 
inom sociolingvistisk forskning som är längre än CA. Tidiga studier utgick dock 
ofta från idealiserade språkliga meningar utifrån ett teoretiskt, icke-empiriskt 
intresse4. Koole menar att CA’s etnometodologiska utgångspunkter är speciellt 
väl lämpade för att bidra med empiriskt grundad kunskap om betydelsen av 
epistemiska aspekter i interaktion genom att utgå från naturligt förekommande 
interaktion mellan människor i autentiska situationer.   

Det växande intresset för det epistemiska märks i ett ökande antal studier 
med fokus på samtal i institutionella miljöer. Koole (2010; 2012) intresserar sig i 

4 Koole (2012, s. 1903) hänvisar bl.a. till forskare som Bolinger, Austin, Searle samt Labov & Fanshel. 
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likhet med min studie för lärares och elevers interaktion vid individuellt 
bänkarbete, i hans fall när lärare hjälper elever att lösa problem i 
matematikundervisningen. Han fokuserar hur elever på två skilda sätt visar 
epistemisk tillgång (eng. epistemic access) när det gäller kunskap om det 
problem de får hjälp med, vilket dels kan ske i form av anspråk om att de kan 
(eller inte) och dels i form av att de demonstrerar på vilket sätt de förstår ett 
fenomen (Koole, 2010). Utifrån begreppet epistemisk auktoritet visar Koole 
(2012) vidare hur läraren ges företräde när det gäller hur de problem som 
eleverna vill ha hjälp med tolkas, vilket får till följd att matematiska tolkningar 
ges företräde framför språkliga tolkningar.  

Lindwall och Lymer (2011) studerar lärares och elevers användande av 
verbaliseringar av att man förstår något (eller inte förstår) som t.ex. ”I don’t 
understand” eller ”do you get it” i laborationer i fysikundervisningen. Yttranden 
av detta slag visar sig vara frekvent förekommande, särskilt i öppningar och 
avslutningar av uppgiftsorienterade aktiviteter, nära kopplade till identiteter som 
lärare respektive elev. Två andra aktuella exempel på klassrumsforskning 
handlar om epistemiska asymmetrier vid skrivhandledning i högre utbildning 
(Park, 2012) samt kontroll av elevers epistemiska status (eng. epistemic status 
check) i klassrumsarbete (Sert, 2013). Sert beskriver sådana kontroller av 
epistemisk status som de korta frågor som lärare frekvent ställer till elever för 
att stämma av och driva interaktionen vidare, som t.ex. ”no idea?”, ”y’don’t 
know” eller som är vanligt i mitt material ”äru me?”. Hon finner att dessa korta 
kontrollfrågor ofta besvaras med icke-verbala resurser såsom undandragande av 
blick, långa tystnader eller att skaka på huvudet, vilket i helklassituationer blir 
visuella resurser för läraren som leder till att denne riktar sin fråga till en annan 
elev.  

Melander och Sahlström intresserar sig för relationen mellan epistemiska 
positioneringar5 och lärande (Melander & Sahlström, 2010; Sahlström, 2011) 
och de har också fokuserat betydelsen av icke-verbala epistemiska anspråk vid 
klassrumsarbete (Melander & Sahlström, 2011). Sahlström (2012) använder 
också begreppet epistemiska topikaliseringar för att studera barns deltagande i 
interaktioner som handlar om lärande och kunskap i både hem och skola. 
Studier utanför klassrummets kontext har fokuserat olika epistemiska markörer, 
”stance markers”, såsom ”I don’t know” eller ”I think” (Kärkkäinen, 2006; 
Weatherall, 2011) och ett exempel på hur kunskapsmässiga asymmetrier har 

5 ”Epistemiska positioneringar” är den svenska översättning av eng. ”epistemic stance” som Melander 
och Sahlström (2010) använder, medan jag i den här studien väljer att använda mig av ”epistemisk 
hållning” som översättning av samma begrepp. 
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betydelse för epistemisk auktoritet i läkar-patient konsultationer har beskrivits 
av Ariss (2009). Risberg (2014) använder sig av arbetet på en nyhetsredaktion 
som exempel på vilken betydelse som epistemiska aspekter har i det kollegiala 
arbetet i arbetslivet överhuvudtaget. Han visar hur till synes individuella 
arbetsuppgifter förutsätter ett utbyte av kunskaper kollegor emellan, och hur 
kollegiala kunskapspraktiker därför organiseras som ett resultat av det han 
beskriver som vardagspedagogiska projekt. 

Detta urval av aktuell forskning om betydelsen av epistemiska aspekter visar 
på en rik begreppsflora när det gäller att studera hur kunskap görs relevant i 
människors interaktion. Detta kan möjligen uppfattas något förvirrande, men 
bör samtidigt förstås som en representation av att det är ett expanderande 
kunskapsområde där forskning pågår på flera håll. Att förledet epistemisk kan 
användas på flera olika sätt bör därför inte ses som ett problem, utan som en 
återspegling av att epistemiska aspekter på så många olika sätt har betydelse för 
hur människor förhåller sig till varandra moraliskt, känslomässigt, språkligt, 
relationellt och praktiskt i olika sammanhang. I stället för att se varje ny 
sammansättning med förledet epistemisk som ett helt nytt och distinkt begrepp 
är det väsentliga att se hur det sammantaget handlar om att mejsla fram en 
mångfacetterad bild av betydelsen av epistemiska aspekter i människors 
aktiviteter, där olika begreppsliga beskrivningar kan berika varandra.  

 

Epistemisk hållning – att visa varandra vad man vet och kan om något 

En förutsättning för undervisning och lärande i klassrummet är att lärare och 
elever på något sätt visar upp för varandra vad de redan kan och vet, undrar 
över eller behöver veta, vilka förväntningar de har på varandras vetande samt 
med vilken grad av säkerhet de vet något. Att på så sätt visa varandra attityder 
till kunskap och lärande är generellt sett en naturlig del av människors 
interaktion, som alltså inom CA beskrivs i begreppet epistemisk hållning 
(Englebretson, 2007; Goodwin, 2007; Kärkkäinen, 2006; Stivers et al., 2011a). 
Epistemisk hållning är ett övergripande begrepp som innebär att grad av 
engagemang eller attityd till kunskap markeras av deltagare i en interaktion, hur 
den kunskap man gör anspråk på kan bestyrkas liksom anspråk på hur 
kunskapen bildades (Kärkkäinen, 2006).  

Stivers et al. (2011a) lyfter fram tre dimensioner som särskilt intressanta för 
att studera betydelsen av epistemisk hållning (epistemic stance) i social 
interaktion – epistemisk tillgång (eng. access) epistemiskt företräde (eng. 
primacy) och epistemiskt ansvar (eng. responsibility). Med epistemisk tillgång 
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avses hur deltagarna i en interaktion har och visar varandra tillträde till eller gör 
anspråk på kunskap eller information. Det kan vara hur man explicit menar sig 
kunna eller inte kunna något, men det kan också vara vad man förutsätter att 
andra kan och vet eller hur man kan få information om något. Epistemiskt 
företräde har att göra med vem i en interaktion som relativt sett har störst 
rättighet eller skyldighet att veta något och handlar därigenom om hur 
människor orienterar sig mot asymmetrier i relationen.  Även om två personer 
har samma tillgång till en viss information kan det skapas olika förväntningar på 
vem som kan uttala sig mest utförligt eller med störst säkerhet i en fråga. 
Lärarens kunskap får oftast tolkningsföreträde framför elevernas och den 
nyanställda läraren förväntas inte upplysa den mer erfarna om hur man bör 
lägga upp ett visst undervisningsmoment. Vid utvecklingssamtalet är det läraren 
som förväntas kunna uttala sig om elevens kunskapsutveckling medan föräldern 
oftast får företräde i frågor om fostran och omsorg rörande sitt barn.  

Yttringar av epistemiskt företräde och asymmetri genomsyrar på så vis de 
relationer vi bygger till varandra och de sociala kategorier vi placerar varandra i 
som till exempel lärare, elev respektive förälder. Den tredje dimensionen som 
Stivers et al. (2011a) beskriver handlar om epistemiskt ansvar, det vill säga hur 
man i olika situationer kan hållas ansvarig för att kunna och veta något, och 
även att använda sin kunskap på ett adekvat sätt. Man förväntas ta ansvar för 
att veta vardagliga saker som namn och familjeförhållanden på de man umgås 
nära med, medan man kanske inte förväntas ta ansvar för att veta lika mycket 
om ytliga bekanta. I klassrummet förväntas eleverna ta ansvar för att ta del av 
arbetsinstruktioner och besvara lärarens frågor efter bästa förmåga och läraren 
förväntas ta ansvar för att ha kunskap om sina elevers prestationer och behov 
av stöd och hjälp liksom för att ha kunskap om de olika undervisningsinnehåll 
som behandlas.  

Inom CA betonas hur epistemisk hållning inte är något som görs 
individuellt av olika deltagare som en följd av inre mentala tillstånd. Istället ser 
man utifrån en dialogisk förståelse hur hållning åstadkoms intersubjektivt i 
relationer mellan människor och i förhållande till omgivningen (Du Bois, 2007; 
Goodwin, 2007; Kärkkäinen, 2006; Melander & Sahlström, 2010; Stivers et al., 
2011a), vilket belyses av följande citat: 

 
[S]tance is a public action that is shaped by the talk and stances of other 
participants in sequentially unfolding turns-at-talk. (Kärkkäinen, 2006, s. 
701) 
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Epistemisk hållning är därmed inte något man har utan som Kärkkäinen 
påpekar en position som intas i interaktion.  En persons epistemiska hållning 
står därmed alltid i relation till någon annans hållning och olika semiotiska 
resurser koordineras med varandra av deltagare som står i relation till varandra i 
en situerad interaktion (Du Bois, 2007; Englebretson, 2007; Kärkkäinen, 2006). 
Detta innebär enligt Du Bois att:  
 

Stance is a public act by a social actor, achieved dialogically through overt 
communicative means, of simultaneously evaluating objects, positioning 
subjects (self and others) , and aligning with other subjects, with respect 
to any salient dimension in the sociocultural field. (2007, s. 163) 
 

Förutom de intersubjektiva och publika aspekterna av deltagares hållning i en 
interaktion lyfter Du Bois därmed fram att hållning görs i relation till något, det 
vill säga ett objekt, och innebär att man gör någon form av värdering eller 
evaluering av detta.  

Det fenomen som deltagarnas hållning riktas mot beskrivs av Du Bois 
(2007) som ”the object of stance”, vilket kan förstås som det delade fokus för 
uppmärksamhet som de på så vis gör till ett innehåll i interaktionen. Du Bois 
beskriver i sin triangulära modell av hur hållning görs, ”the stance triangle”, hur 
subjekt, intersubjektivitet och objekt kan förstås dynamiskt i relation till 
varandra (fig. 3:2). Överfört till de bänkinteraktioner som jag studerar skulle 
deltagarnas epistemiska hållning då översiktligt kunna förstås som i följande 
figur: 

 
 
Figur 3:2 Epistemisk hållning i en bänkinteraktion (bearbetning efter du Bois, 2007, s. 163) 
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Goodwin (2007) beskriver på liknande sätt hur hållning intas till något i 
interaktion mellan deltagare. Han visar i ett exempel då en pappa läser läxor 
tillsammans med sin dotter (vilket inte sker helt konfliktfritt) hur de i sitt 
agerande positionerar sig med hjälp av tal, kropp och materiell omgivning för 
att förhandla om bästa sättet att utföra uppgiften på. Interaktionen mellan 
pappan och dottern genomsyras av olika slags epistemiska, moraliska och 
känslomässiga positioneringar och synliggör hur många vardagliga aktiviteter 
blir till tillfällen då deltagarna konstitueras som sociala aktörer.  Genom 
exemplet synliggör Goodwin hur det är nödvändigt för deltagarna att skapa ett 
delat fokus för uppmärksamhet för att pappan ska kunna visa dottern hur 
uppgiften kan lösas.  Det får då betydelse hur de kroppsligt ordnar sig själva i 
relation till läxpapperet för att med tal, blickar och gester kunna samordna sin 
hållning till läxan som ett gemensamt fokus. Konstellationer av språk, 
omgivning och kroppsliga handlingar kan utifrån detta ses som ”the most basic 
semiotic fields that participants use to construct meaning and relevant action” 
(Goodwin, 2007, s. 61) när de tillsammans organiserar epistemisk hållning.  

Enligt Goodwin (2007) åstadkoms på så vis epistemisk hållning genom det 
samtidiga och koordinerade användandet av olika semiotiska resurser, närmare 
definierade som semiotiska fält inom ett ramverk för deltagande. Sådana 
ramverk för deltagande eller konfigurationer av olika semiotiska fält behöver 
inte bara användas för att skapa gemensam förståelse kring lösandet av en 
uppgift. Det kan lika gärna användas av deltagare för att göra motstånd mot att 
lösa en uppgift genom att man till exempel vänder bort blicken eller går ut ur 
rummet (ibid.).  

Ovanstående exempel visar hur begreppet epistemisk hållning kan användas 
för att beskriva både hur lärande görs och för att beskriva hur motstånd mot 
lärande görs. Lärande som begrepp ska därför i detta sammanhang inte förstås i 
normativ bemärkelse som något enbart berikande och vidgande, vilket är ett 
vanligt grundantagande i didaktiska studier. Istället handlar det om ett intresse 
för att förstå lärande som förändringar av epistemisk hållning över tid, vilket i 
sig kan värderas både positivt och negativt. Inte heller vad som är en 
bänkinteraktions lärandeinnehåll är något som kan tas för givet utan 
konstrueras fortlöpande utifrån vad deltagarna gör till gemensamt fokus för 
uppmärksamhet (Du Bois, 2007). I följande kapitel kommer jag att närmare 
beskriva avhandlingens lärandeperspektiv samt på vilket sätt jag menar att 
begreppet epistemisk hållning är användbart för att studera lärande. 
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4 Lärande i interaktion  

 
I kapitel tre beskrev jag, med utgångspunkt i begreppet epistemisk hållning, 
vilken central betydelse som aspekter av kunskap och lärande har i många olika 
sociala sammanhang. Människors socialitet är i grunden samarbetsinriktad, och 
för att skapa de sociala gemenskaper som detta förutsätter är lärande och 
kunskap nödvändiga dimensioner av och drivkrafter för människors interaktion 
(Enfield & Levinson., 2006; Goodwin, 2013; Stivers et al., 2011b). Detta 
betyder att även inom skolans väggar är lärande och kunskap mer än ett 
institutionellt uppdrag, utan något som är en del av lärare och elevers vardagliga 
interaktioner i de sociala praktiker som formas inom undervisningen. Utifrån 
avhandlingens syfte, att beskriva hur lärande sker i literacyhändelser vid 
bänkinteraktioner mellan lärare och elever, redogör jag i det här kapitlet för de 
teoretiska utgångspunkter jag använder mig av när jag med hjälp av begreppet 
epistemisk hållning studerar lärande som förändrat deltagande. 

Den här avhandlingens utgångspunkt är att lärande är ett komplext fenomen 
som kan och bör studeras utifrån flera olika perspektiv. När det gäller 
förståelsen av klassrummets praktiker, till exempel literacypraktiker, finns det 
dock mycket att vinna på att med ett socialt perspektiv studera lärande såsom 
det görs av lärare och elever själva i vardagliga interaktioner. De 
samtalsanalytiska studier av lärande som avhandlingen anknyter till och bygger 
vidare på (Firth & Wagner, 1997; Lee, 2010; C. Martin, 2004; 2009; Melander, 
2009; Melander & Sahlström, 2010; Pekarek Doehler, 2010; Sahlström, 2011; 
2009) grundar sig i sociokulturella teorier om lärande som förändrat deltagande 
i sociala praktikgemenskaper (Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 2003; Sfard, 1998)  

Sfard (1998) jämför två metaforer för lärande – som tillägnande respektive 
som deltagande – vilket tydliggör några grundläggande teoretiska skillnader i 
hur lärande förstås. Metaforen ”lärande som tillägnande” betyder enligt Sfard 
att lärande ses som överföring av kunskap mellan lärare och elev, vilket innebär 
ett i första hand individinriktat kognitivt perspektiv på lärande. Denna syn 
menar hon är dominerande i vår vardagliga förståelse av lärande och återspeglas 
i hur vi vanligtvis talar om lärande i essentiella termer som till exempel 
begreppsbildning, internalisering av kunskap eller att utveckla kunskaper. 
Tillägnande som metafor för lärande har länge varit helt dominerande inom 
lärandeforskning, men under 1990-talet och framåt skedde en social vändning 
mot en aktivitets- och handlingsinriktad syn på lärande. Från att beskriva 
kunskap som ett resultat av lärande och som något individer har, ses kunskap 
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och lärande istället som görande i olika sociala sammanhang, vilket Lave (1993, s. 
6) beskriver som: 

 
[T]here is no such thing as learning sui generis, but only changing 
participation in the culturally designed settings of everyday life. 

 
Lärande är utifrån detta alltid relaterat till och fysiskt placerat i en situerad 
kontext och är därmed en integrerad aspekt av de sociala praktiker som det görs 
i. Liksom Sfard (1998) ställer även Cobb och Bowers (1999) kognitiva 
lärandeperspektiv i relation till lärande som deltagande. De menar att de 
grundläggande teoretiska skillnaderna mellan dessa båda perspektiv främst 
handlar om hur man förstår begreppen social praktik, kontext och situation. 
Medan forskning utifrån ett kognitivt lärandeperspektiv betraktar lärandets 
kontext som en utbytbar aspekt som forskaren har kontroll över och kan 
variera, kan man ur ett deltagarperspektiv inte studera lärande i en social praktik 
frikopplat från den kontext vari det sker. Med ett intresse för 
klassrumsforskning argumenterar Cobb och Bowers för att studera lärande som 
situerat i klassrummets praktik, eftersom ett kognitivt perspektiv på lärande 
teoretiskt inte räcker till för att förklara det mångfacetterade samspelet mellan 
individuella och kollektiva aspekter i lärandet.  

Rogoff (2003) beskriver ledsagat deltagande (eng. guided participation) som 
ett naturligt inslag i människors samvaro både i och utanför skolan. Lave och 
Wenger (1991) har etablerat begreppet praktikgemenskaper (eng. communities 
of practice) där lärande innebär ett förändrat deltagande i olika sådana 
gemenskaper från att vara nybörjare till att bli expert. Lave och Wenger menar 
att ”learning is an integral part of generative social practices in the lived in 
world” (Lave & Wenger, 1991, s. 35), vilket innebär att lärande egentligen inte 
går att särskilja från andra sociala praktiker som människor ingår i. Man kan 
uttrycka det som att lärande är att förändra sitt deltagande i en social praktik 
oavsett om lärandet sker i ett formellt eller informellt lärandesammanhang. 

Klassrumsstudier av lärande i skolan handlar så gott som uteslutande om 
elevernas lärande, där läraren i kraft av större kulturell kompetens och kunskap 
fungerar som ledsagaren för elevens förändrade deltagande. Roth och Radford 
(2010) ifrågasätter dock denna förgivettagna asymmetri mellan lärare och elever 
och förespråkar ett mer symmetriskt sätt att förstå lärande där vem som vet och 
vem som lär sig ses som en produkt av interaktionen, gradvis och steg-för-steg. 
I ett empiriskt exempel från en klassrumsinteraktion visar de hur inte bara 
eleverna utan också läraren förändrar sitt deltagande som ett resultat av mötet 
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med eleverna, något som ju också blir synligt i exemplet med Lena och hennes 
elever i den här avhandlingens inledning. Roth och Radford diskuterar 
Vygotskis väl kända begrepp proximal utvecklingszon, och förespråkar en 
dialogisk omtolkning av begreppet så att lärare och elever inte förstås som att 
de har motstående roller i lärandet. Även om det kan finnas en asymmetri i 
form av lärarens större kulturella erfarenhet menar de att det primära för 
lärandet i interaktionen är det som lärare och elever är gemensamt medvetna 
om i situationen, vilket de beskriver som en symmetrisk förståelse av lärande. 

 

Samtalsanalytiska klassrumsstudier 

Samtalsanalysens mest spridda resultat när det gäller klassrumsinteraktion 
handlar om det i klassrummet vanliga turtagningsmönstret IRE, det vill säga 
Initiering – Respons – Evaluering6 (Mehan, 1979; Sinclair & Coulthard, 1975). 
IRE strukturen innebär ett tredelat mönster av frågor och svar där det vanligtvis 
är läraren som inleder genom att ställa en fråga (initiering), följt av elevens svar 
(respons) som bedöms av läraren (evaluering). IRE mönstret är mest beskrivet 
vid helklassinteraktioner mellan en lärare och en klass, och utgörs ofta av frågor 
som läraren redan vet svaret på vilka ställs i syfte att ta reda på och få möjlighet 
att evaluera elevernas förståelse (Macbeth, 2003). Macbeth poängterar dock att 
klassrumsforskningens intresse för IRE inte ska ses som en rekommenderad 
undervisningsprincip. Utgångspunkten är tvärtom att dess rutinartade och 
återkommande användning manar till studiet av vilka funktioner den fyller för 
upprätthållandet av klassrumsdiskursens olika roller och identiteter. Senare års 
studier har ifrågasatt det till synes statiska i IRE mönstrets sekventiella 
organisation och har visat hur detta är något som i hög grad formas aktivt och 
dynamiskt tur-för-tur av deltagarna i den fortlöpande interaktionen (se t.ex. 
Hellermann, 2003; Kääntä, 2012; Lee, 2007; Waring, 2009).   

Samtalsanalys har i tidigare forskning använts inte bara för att studera 
interaktionsmönster, utan även andra aspekter av social samvaro i skolor och 
klassrum. I kapitel två uppmärksammades några studier som använder sig av 
samtalsanalys för att studera skriftspråkande som sociala handlingar (Davidson, 
2008a; 2008b; Tainio, 2012). Ytterligare några svenska exempel med fokus på 
gymnasieskolan är Palmérs (2008) avhandling om muntliga diskurser i 
svenskämnet samt Asplunds (2010) avhandling om pojkars läsande inom ett 
yrkesinriktat program. Inom barndomssociologiskt inriktad forskning har 

6 Även förkortningen IRF (Initering – Respons – Feedback) förekommer för att beskriva samma 
mönster. 
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samtalsanalys använts för att studera till exempel hur förskolebarns sociala 
samspel med varandra och med vuxna görs i interaktion (Björk-Willén, 2006) 
liksom hur barn i sitt samspel i skolan hanterar kränkningar, skvaller och 
mobbning (Evaldsson, 2005; Svahn, 2012). I flera studier har samtalsanalys 
använts för att studera barns och elevers interaktion och deltagande i 
flerspråkiga skolmiljöer (Björk-Willen & Cromdal, 2009; Cekaite Thunqvist, 
2006; Cobb-Moore, Danby & Farrell, 2009; Cromdal, 2000; Gröning, 2006; 
Slotte-Lüttge, 2005) där samtalsanalysens höga anspråk på deltagarrelevans har 
visat sig vara väl lämpat för att studera språklig kodväxling i interaktion utan att 
något kulturellt språk görs analytiskt överordnat ett annat.  

Samtalsanalytiska utgångspunkter har också använts för att på empirisk 
grund diskutera hur sociala ordningar såsom moral och disciplin (Lundström, 
2012; Margutti & Piirainen-Marsh, 2011; Tholander, 2005), delaktighet 
(Emanuelsson & Sahlström, 2008; Liljestrand, 2007), policypraktiker (Tanner & 
Pérez Prieto, 2014) samt identitet och genus (Asplund & Pérez Prieto, 2013) 
konstrueras socialt i interaktion mellan lärare och elever inom klassrummets 
ram. Några andra interaktionsstudier om klassrummets praktik handlar om 
betydelsen av rutinen handuppräckning för att fördela talutrymme (Sahlström, 
1999), barns användning av gester, blickar och tal som kommunikativa resurser 
(Heikkilä, 2006) samt hur undervisningspraktiker i fysikundervisningen 
åstadkoms interaktivt genom uppgiftsformuleringar, tillgänglig teknologi och 
deltagarnas praktiska arbete för att orientera sig mot varandra och 
undervisningsinnehållet (Lindwall, 2008). Inom andraspråksforskningen finns 
även ett starkt växande intresse för att specifikt studera lärande och 
undervisning med utgångspunkt i CA (Firth & Wagner, 1997; Firth & Wagner, 
2007a; Hall & Pekarek Doehler, 2011; Mondada & Pekarek Doehler, 2004; 
Pekarek Doehler, 2010; Piirainen-Marsh & Tainio, 2009; Seedhouse, 2005).  

Den översiktliga genomgången visar på en växande kunskapsbas av 
samtalsanalytiska studier när det gäller lärares och elevers lärande och 
socialisation inom ramen för skolans institutionella kontext. Denna socialisation 
är inte något som bara händer medan deltagarna, lärare och elever, är sysselsatta 
med diverse olika undervisningsaktiviteter utan är något som görs aktivt genom 
hur man tillsammans i interaktion åstadkommer sociala processer såsom t.ex. 
deltagande eller uteslutning, språkande, moral, kränkningar liksom processer av 
lärande och undervisning. 
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Samtalsanalytiska studier om lärande  

Ett grundläggande argument för att studera lärande inom CA är dess 
välutvecklade metodologi för att studera intersubjektiva sociala handlingar 
(Markee & Kasper, 2004; Pekarek Doehler, 2010; Sahlström, 2011). Inte minst 
har det inom andraspråksforskningen vuxit fram en betydande 
forskningsriktning som använder sig av CA för att studera andraspråkslärande 
(Firth & Wagner, 1997; 2007b; Hall & Pekarek Doehler, 2011; Mondada & 
Pekarek Doehler, 2004; Mori & Hasegawa, 2009; Seedhouse & Walsh, 2010; 
Seedhouse, 2005). Pekarek Doehler (2010) menar att språkrelaterat lärande 
måste förstås som något mer än mentalt internaliserade kunskaper. Istället 
menar hon att lärande handlar om en kontinuerlig anpassning av olika språkliga 
resurser i förhållande till de kommunikativa behov som uppstår i en situerad 
händelse, ”learners behave in situated ways, depending on how they interpret 
the situation at hand” (s. 197). Språkanvändning och språkligt lärande kan 
därmed ur detta perspektiv inte skiljas från varandra, utan är integrerade och 
oskiljbara aspekter av samma skeende.   

Men det finns nu även ett växande antal studier som utifrån ett 
allmänpedagogiskt intresse studerar lärande inom CA. Sahlström (2011) menar 
att det går att urskilja några fundamentalt skilda sätt bland dessa studier för hur 
man närmar sig fenomenet lärande i interaktion. Den första gruppen av studier 
han beskriver inriktar sig egentligen mer på att beskriva interaktionsmönster i 
klassrummet än mot lärande. Exempel på sådana studier är till exempel Mehans 
tidiga studier av IRE-strukturen (Mehan, 1979) liksom studier av Cekaite 
(2006), Kääntä (2012), Sahlström (1999) och Slotte-Lüttge (2005).  

När det gäller det mer specifika studiet av hur lärande görs i interaktion ser 
Sahlström (2011) en skillnad mellan å ena sidan studier som betraktar lärande 
som ett resultat av interaktion (se t.ex. Firth & Wagner, 2007b; Hellermann, 
2009; C. Martin, 2004) och å andra sidan studier som studerar lärande som 
sociala handlingar i sig självt (t.ex. Lee, 2010; Melander, 2009; Sahlström, 2011). 
Den första av dessa båda inriktningar representeras av studier som använder sig 
av olika samtalsanalytiska begrepp för att i detalj beskriva hur lärande som 
förändrat deltagande över tid går till. I flera studier studeras till exempel hur 
lärare och elever använder sig av så kallade reparationer för att gemensamt 
komma fram till delad förståelse av ett fenomen som gör det möjligt för eleven 
att förändra sitt deltagande i en social praktik. Denna kategori av studier baserar 
sig i högre grad på teorier om lärande (som t.ex. Lave & Wenger, 1991) än på 
teorier om interaktion, vilket medför att lärande främst ses som ett utfall och 
resultat av interaktion. I den andra inriktningen utgår man också från en 
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deltagandeorienterad syn på lärande som förändrat deltagande, men intar ett 
mer radikalt handlingsinriktat perspektiv som försöker förstå lärande som en 
social handling i sig självt. Lärande ses då som longitudinella förändringar i 
innehållsligt integrerat görande, konstituerat direkt i människors interaktion, det 
vill säga lärande är i en mening interaktion.   

Utifrån CAs strävan efter att inta ett emiskt perspektiv menar Pekarek 
Doehler (2010) att det analytiskt centrala blir att synliggöra hur deltagarna själva 
orienterar sig mot språk och lärande samt till varandra i interaktion. Även Mori 
och Hasegawa (2009) lyfter fram det emiska perspektivet och menar att studiet 
av lärande inom CA handlar om att studera deltagares förkroppsligade 
användande av olika semiotiska resurser när de för varandra visar att de är 
”knowing, confusing, forgetting, remembering, recalling, noticing, 
understanding, and the like” (s. 67-68). Dessa tillstånd som ur ett kognitivt 
perspektiv oftast förståtts som villkor för eller tecken på lärande, bör istället 
förstås som kritiska sociala händelser som deltagarna använder sig av för att 
göra lärande.  Det emiska perspektivet gör det också centralt att försöka förstå 
hur deltagarna positionerar sig själva och varandra som elev/novis respektive 
lärare/expert.  

Ur ett CA perspektiv handlar lärande som förändrat deltagande enligt 
Pekarek Doehler (2010) inte bara om att se till hur tillgång till språkliga resurser 
förändras över tid utan också om hur handlingar av språk och lärande, 
”learning-in-action” respektive ”language-in-action”, förändras över tid. 
Utmaningen menar hon blir att finna sätt att dokumentera naturligt 
förekommande interaktion så att det går att få syn på förändringar över tid i 
deltagarnas interaktion samtidigt som det måste finnas något slags konsistens 
över tid i den aktivitet som studeras. Det behöver vara i någon mening 
”samma” praktik som studeras vid två eller flera tillfällen för att man ska få syn 
på lärande i betydelsen förändringar i epistemisk hållning.  

Lee (2010) argumenterar på liknande sätt för att det är just ”the participants’ 
contingent sense making practices through which the task of learning is 
discovered, acted on, and realized”, (s. 403) som utifrån ett CA perspektiv är 
analytiskt centralt. Han menar att det inom samtalsanalytisk forskning om 
andraspråkslärande finns en problematisk tendens att CA används för att 
försöka förutsäga hur lärandeförlopp formas utifrån vissa förutsättningar. Detta 
leder till att man tappar bort det emiska perspektivet. Istället är det just hur 
deltagare själva använder sig av olika interaktionella resurser för att successivt i 
den framväxande interaktionen skapa sammanhang som CA främst erbjuder 
redskap för att synliggöra. Lee (ibid.) uppmärksammar hur lärare i sin 
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undervisning successivt i den pågående interaktionen upptäcker vad som 
behöver förtydligas och förklaras och därigenom formar undervisningen under 
hand. På liknande sätt bekräftar eleverna i olika grad det som läraren frågar efter 
och bidrar på så vis också med sin respons till undervisningens förlopp allt 
eftersom.  

Melander (2009) har analyserat serier av relaterade lärandetillfällen inom en 
och samma interaktion vilket hon beskriver som lärandebanor (eng. trajectories 
of learning). Genom analyser av exempel som när barn gemensamt läser i en 
faktabok om olika djur, förhandlar om regler vid lek med hopprep respektive en 
lärares och en elevs interaktion i en serie flyglektioner, kan hon beskriva hur 
deltagarna aktivt förhåller sig till lärande som förändring. Detta åstadkoms 
genom att de gör jämförelser och kopplingar inom och mellan olika tillfällen, så 
att de kan upprätthålla lärandet som en situationsöverskridande aktivitet (se 
även Melander & Sahlström, 2009a; 2009b; Melander, 2012).  

Sahlström (2011) diskuterar mer utförligt hur det är just genom att 
människor aktivt demonsterar för varandra att en situation handlar om lärande 
som gör det möjligt att också förändra sin epistemiska hållning. Han studerar 
förändring av epistemisk hållning i interaktionen mellan två flickor där den ena 
lär den andra att räkna till tio på engelska. De två flickorna visar hur de genom 
sina epistemiska anspråk och epistemiska topikaliseringar explicit visar varandra 
en gemensam medvetenhet om att de håller på att lära. Detta görs också 
relevant i hur de orienterar sig mot de asymmetrier som finns, där den ena 
flickan får en högre kunskapsmässig status och därför är den som kan lära den 
andra något. Att lärandet som aktivitet uppmärksammas av flickorna handlar 
enligt Sahlström inte bara om att de vill påminna varandra om att de ägnar sig åt 
lärande, utan den poäng han lyfter fram är att det är just denna gemensamt 
demonstrerade orientering som gör det möjligt att förändra. Förändring är 
därmed en central aspekt i lärandet. 

 I den här avhandlingen betraktas lärande i linje med de senast beskrivna 
studierna som sociala handlingar i form av förändringar av människors 
epistemiska hållning i interaktion. Som Sahlström (2011) visar innebär det att 
deltagare i sin interaktion både etablerar ett gemensamt innehållsligt fokus, och 
att de samtidigt demonstrerar för varandra en gemensam orientering mot att 
förändra sin hållning till detta innehåll. I följande stycken för jag ett fördjupat 
resonemang kring vad denna utgångspunkt betyder när lärande studeras i 
klassrummets praktik. 
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Att studera lärande i klassrumsinteraktion 

När jag i den här avhandlingen studerar lärande i literacyhändelser vid 
bänkinteraktioner är det med utgångspunkt i ovanstående teoretiska bakgrund. 
Centralt är utgångspunkten i ett emiskt perspektiv, det vill säga att lärande 
betraktas som deltagarnas egen angelägenhet. Detta krav på deltagarrelevans 
innebär en strävan efter att analytiskt kunna visa att inte bara jag som forskare 
utan även deltagarna själva orienterar sig mot lärande och förändrat deltagande i 
sin interaktion. Ett viktigt påpekande utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv är 
därför att lärande involverar flera deltagare i en interaktion och att det därmed 
till exempel inte enbart är eleverna utan även deras lärare som successivt 
förändrar sitt deltagande i en undervisningsaktivitet (Lee, 2010; Roth & 
Radford, 2010). Lärande behöver därmed inte enbart förstås i termer av 
”noviser” som med stöd av ”experter” förändrar sitt deltagande i sociala 
praktiker (Lave & Wenger, 1991). Istället kan lärande ses som en inneboende 
aspekt av människors socialitet som innefattar deltagare i olika positioner 
(Melander & Sahlström, 2009a). Undervisning och lärande blir på så vis 
dialogiskt relaterade begrepp som närmar sig varandra jämfört med hur man 
vanligtvis diskuterar deras inbördes förhållande. I det här avsnittet fortsätter jag 
nu med en fördjupad beskrivning av avhandlingens analytiska utgångspunkter. 
 

Lärande som förändrad epistemisk hållning 

Hur man förhåller sig till begreppet förändring framstår som den mest centrala 
aspekten när man studerar lärande inom CA. Utifrån avhandlingens sociala 
perspektiv har lärande inte någon tydlig start- och slutpunkt utan är något som 
kontinuerligt pågår i människors vardagliga aktiviteter. Steg-för-steg innebär 
människors handlingar över tid att deras deltagande i sociala praktiker förändras 
”as an ongoing process, and indeed part of what constitutes the building blocks 
for socio-cultural reproduction and change on a larger societal scale” 
(Melander, 2012, s. 247). Det jag är intresserad av i den här avhandlingen är hur 
lärare och elever gradvis förändrar sitt deltagande i de literacypraktiker som 
bänkinteraktionerna blir en del av. 

Jag har tidigare (se kapitel tre) beskrivit hur jag övergripande använder mig 
av begreppet epistemisk hållning för att synliggöra på vilket sätt som lärare och 
elever förhåller sig till en interaktion som lärande. Jag har där beskrivit hur jag, 
med en dialogisk förståelse, betraktar epistemisk hållning som något som görs 
intersubjektivt mellan deltagare i interaktion (Englebretson, 2007; Kärkkäinen, 
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2006). Med utgångspunkt i Goodwin (2007) ser jag epistemisk hållning som 
något som görs i ett ramverk för deltagande bestående av de språkliga, 
kroppsliga och materiella resurser som deltagarna behöver använda sig av. 
Liksom både Goodwin (ibid.) och Du Bois (2007) menar jag att deltagarna i sin 
epistemiska hållning riktar sig både till varandra och till något, det vill säga det 
som görs till ett lärandeinnehåll.  

När man analyserar lärande som förändrad epistemisk hållning behöver man 
därför uppmärksamma både hur deltagarna förhåller sig epistemiskt till 
varandra och till det gemensamt konstruerade lärandeinnehållet, liksom hur 
detta förändras i och mellan olika interaktioner. För att kunna synliggöra vilka 
olika betydelser dessa dimensioner får i lärandet använder jag mig därför, 
förutom av det övergripande begreppet epistemisk hållning, av några mer specifika 
analytiska begrepp, nämligen kunskapsmässig status, semiotiska fält samt epistemiska 
topikaliseringar.  

 

Kunskapsmässig status 

En viktig aspekt av hur lärande i interaktion organiseras handlar om vad det är 
som motiverar och driver interaktionen framåt. En av CAs grundstenar handlar 
om principen om sekventialitet som grund för hur ett samtal drivs framåt tur-
för-tur genom att talare förhåller sig responsivt till varandras yttranden, 
”sequences are the vehicle for getting some activity accomplished” (Schegloff, 
2007, s. 2). Detta bygger till övervägande del på betydelsen av närhetspar, det 
vill säga att förhållandet mellan följder av turer kan förstås genom att studera 
hur närliggande turer  responderar på varandra. Heritage (2012a) menar dock 
att principen om sekventialitet inte räcker för att förklara alla de utvidgningar 
och förändringar i samtalstopiker som människor gör i sina samtal. Han pekar 
på att en viktig drivkraft för interaktion utgörs av en strävan efter att utjämna 
kunskapsmässiga obalanser mellan deltagare. Vidare visar han hur de flesta 
vardagliga interaktioner handlar om att man efterfrågar information som man 
saknar av något slag eller presenterar ny information som man kan anta att den 
andre inte känner till. Många interaktioner, inte minst interaktioner mellan 
lärare och elever, motiveras och drivs framåt till dess att deltagarna har utjämnat 
den kunskapsmässiga obalansen i tillräcklig grad utifrån situationens praktiska 
syften. 

Ett sätt att beskriva kunskapsmässiga obalanser är utifrån deltagarnas 
epistemiska status, det vill säga vilken tillgång till kunskap som de olika 
deltagarna har i relation till varandra. Detta inbegriper även hur deltagarna på 
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olika sätt under interaktionens gång positionerar sig som mer eller mindre 
kunniga i förhållande till varandra och till lärandeinnehållet. Det kan också 
handla om hur man positionerar sig relativt till varandra utifrån andra 
epistemiska dimensioner såsom vem som har ansvar för att kunna något eller 
vems kunskap som ges företräde. Sådana kunskapsmässiga positioneringar av 
deltagares status i en interaktion har beskrivits med hjälp av förkortningarna K- 
för den som ses som mindre kunnig respektive K+ för den som ses som den 
kunnige (Goodwin, 1995; 2010; 2013; Heritage & Raymond, 2005; Heritage, 
2012a; 2012b).  

Det är viktigt att påpeka att detta inte innebär att man analytiskt gör anspråk 
på en objektiv bedömning av vilken kunskap som en deltagare faktiskt ”har” 
eller har tillägnat sig. Kunskapsmässig status är istället ett begrepp som enbart 
innebär en beskrivning av hur deltagarna själva i interaktionen temporärt 
positioneras och positionerar sig kunskapsmässigt i relation till varandra. 
Deltagarnas kunskapsmässiga positionering som K+ eller K- i en interaktion är 
heller inte statisk genom en följd av turer utan pendlar dynamiskt och 
sekventiellt fram och tillbaka under interaktionens gång. Heritage (2012a) 
beskriver denna växelverkan som ”an epistemic seesaw” (s. 48) och menar att 
obalanser i kunskapsmässig status växlar dynamiskt mellan deltagare, liksom ett 
gungbräde, vilket också driver och motiverar interaktioner framåt till dess att 
man tillsammans har utjämnat sådana obalanser i förhållande till ett innehållsligt 
fokus. När det inte längre återstår någon kunskapsmässig obalans avslutas oftast 
interaktionen, eller så behöver någon av deltagarna initiera ett nytt samtalsämne. 

Att analytiskt med hjälp av begreppet kunskapsmässig status fokusera hur 
deltagarna positionerar sig själva och varandra högre, K+, eller lägre, K-, bidrar 
därför till att synliggöra hur deras epistemiska hållning förändras när det gäller 
tillgång till, ansvar för och/eller företräde till kunskap i en lärandesituation. I en 
bänkinteraktion i klassrummet kan man allmänt förvänta sig att läraren är den 
som anses ha högre kunskapsmässig status medan eleven är den som behöver 
få hjälp och därför har lägre status när det gäller att lösa olika arbetsuppgifter. 
Men en viktig aspekt i lärandet är också att läraren behöver förstå vad eleven 
kan och vet. När det gäller detta är det istället omvänt så att eleven har tillgång 
till den informationen och därmed högre status, medan läraren behöver veta 
och alltså har lägre status. Dessa förhållanden illustrerar hur begreppet 
kunskapsmässig status inte handlar om bedömning av kunskap i någon 
essentiell mening, utan om den betydelse som epistemiska aspekter har för 
deltagarna själva när de organiserar sin interaktion i relation till varandra. 
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Semiotiska fält 

Goodwins (2007) analytiska struktur för hur deltagare i interaktion 
åstadkommer ramverk för deltagande genom hur man orienterar sig i 
förhållande till relevanta semiotiska fält ser jag som ytterligare ett fruktbart sätt 
att närma sig analysen. Interaktion kan enligt Goodwin i varje givet ögonblick 
ses som semiotiskt laminerat, där olika semiotiska fält organiseras som lager av 
resurser för interaktionen. Dessa resurser är relaterade till varandra på ett 
särskilt sätt för att åstadkomma just den sociala handling som sker (Goodwin, 
2013). Laminerade sammansättningar av olika resurser är centrala för hur 
deltagarna successivt skapar delad förståelse i interaktionen. Därmed är de en 
analytiskt intressant utgångspunkt för att studera hur epistemisk hållning intas i 
relation till de literacypraktiker som konstitueras i bänkinteraktionerna.  

Inte minst är semiotiska fält ett användbart begrepp för att kunna förstå hur 
och till vad lärare och elever etablerar gemensamt fokus för uppmärksamhet. 
Det jag intresserar mig för analytiskt handlar till exempel om hur deltagarnas 
kroppsliga positionering till varandra och till relevanta semiotiska fält i 
omgivningen möjliggör delat fokus för uppmärksamhet (Goodwin, 2000a; 
2007). Det blir också intressant att studera på vilket sätt som semiotiska fält 
temporärt och rumsligt koordineras i förhållande till varandra, det vill säga hur 
till exempel verbalt tal, gester och texter samordnas i förhållande till varandra 
samt hur de återkommer eller förändras i relation till tid och rum (Goodwin, 
2007; 2010; 2013; Prior & Hengst, 2010b; Streeck, Goodwin, & LeBaron, 
2011). 

Koschmann och LeBarons (2002) studie av gesters betydelse i ett 
lärandesammanhang (se kapitel tre) visar hur lärande och kognition inte enbart 
kan förstås som inre mentala tillstånd, utan som intersubjektiva handlingar 
placerade i interaktionen mellan människor. Detta innebär att lärande och 
tänkande förstås som socialt och materiellt distribuerade handlingar, vilket 
betyder att de fördelas i interaktion med andra deltagare, materiella strukturer i 
omgivningen och tidigare handlingar (Hutchins, 2006). Hutchins betonar att ur 
ett socialt och kulturellt perspektiv sker interaktion genom att människor 
”coinhabit a shared environment” (s. 375), det vill säga de lever tillsammans i 
samma omgivning samtidigt som de också i en mening är varandras omgivning. 
Om man vill förstå lärande och tänkande ur ett socialt perspektiv behöver man 
därför studera ”real world human interaction” (s. 377) och hur sociala 
handlingar är beroende av omgivande strukturer. Ytterligare ett exempel på 
detta är Melander (2009) som intresserar sig för kognition och lärande som 
socialt distribuerat. Utifrån samtalsanalytiska utgångspunkter visar hon bland 
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annat hur elever tillsammans konstruerar ett lärandeinnehåll i en läsaktivitet 
med användande av olika semiotiska resurser.  Hon visar hur lärande kan ses 
som en förkroppsligad aktivitet där lärandets innehållsliga aspekter inte går att 
särskilja från interaktionens sekventiella organisation (se även Melander & 
Sahlström, 2009a). Hur deltagare tillsammans etablerar semiotiska fält framstår 
som ett centralt analytiskt begrepp för att förstå vilken betydelse som olika 
resurser får för att etablera och upprätthålla lärande i bänkinteraktioner. Utifrån 
avhandlingens fokus på interaktion i literacyhändelser är jag särskilt intresserad 
av hur olika texter och textreferenser används som semiotiska fält och vad det 
betyder för deltagarnas epistemiska hållning. 

 

Epistemiska topikaliseringar 

Ett tredje begrepp av särskilt intresse för studiet av lärande i interaktion är hur 
deltagare verbaliserar att ett samtal handlar om kunskap och lärande, vilket kan 
begreppsligöras som epistemiska topikaliseringar. Detta begrepp har i tidigare 
studier använts för att visa hur deltagare för varandra demonstrerar att de ägnar 
sig åt lärande i sin interaktion (Melander & Sahlström, 2010; 2011; Sahlström, 
2011; 2012). Sahlström (2011) visar hur epistemiska topikaliseringar är en viktig 
konstitutiv aspekt av lärande som social handling eftersom det är just genom att 
man explicit för varandra visar att man håller på att lära om något, som det blir 
möjligt att på något sätt förändra deltagande i interaktion. Det är genom att 
påminna varandra om hur man tidigare gjort något, uppmärksamma vilka 
tillgängliga resurser man har för att kunna eller veta något, visa på förändringar 
och så vidare, som det görs möjligt att förändra obalanser i deltagarnas 
kunskapsmässiga status relativt varandra och därmed lära om något i 
interaktionen. När det gäller klassrumsforskning har även Stokoe (2000) samt 
Melander och Sahlström (2009a) använt sig av begreppet topik för att studera 
hur lärare och elever hanterar innehåll i lärandesituationer. 

Inom CA används begreppet topikalisering för att beskriva hur deltagare i 
interaktion explicit verbaliserar att samtalet handlar om något speciellt. Sådant 
”on-topic talk” (Schegloff, 2007, s. 155) kan organiseras över längre följder av 
turer för att markera någon innehållslig aspekt av särskilt intresse för deltagarna 
(se även Linell, 2009). I de flesta vardagliga samtal är det dock ofta inte så 
tydligt uttalat vad samtalet handlar om, utan innehåll är något som växer fram 
stegvis tur för tur utan att det för deltagarna blir nödvändigt att explicit klargöra 
vad man pratar om. Inom CA har det därför visat sig vara komplext att på ett 
koherent sätt definiera vad en topik egentligen är, utan istället har man utgått 
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från hur deltagare, utifrån situationens praktiska syften, åstadkommer 
topikaliseringar tur-för-tur.  

Begreppet epistemiska topikaliseringar används i den här studien för att 
beskriva hur lärare och elever tillsammans i en följd av turer verbalt orienterar 
sig mot aspekter av kunskap och lärande. Att epistemiska topikaliseringar ska 
förstås sekventiellt över flera turer är en viktig analytisk poäng. Det handlar 
därmed inte om att identifiera enskilda yttranden i turer där någon av deltagarna 
använder sig av enskilda ord och uttryck som har med lärande att göra. På 
samma sätt som andra slags topikaliseringar av samtalsinnehåll är epistemiska 
topikaliseringar något som deltagarna kan göra mer eller mindre explicit i 
enskilda turer men som i sitt sammanhang över en följd av turer gör att en 
orientering mot kunskap och lärande framträder. 
 

Sammanfattning av studiens utgångspunkter 

I avhandlingens andra del har jag beskrivit dess teoretiska utgångspunkter 
liksom hur den anknyter till tidigare forskning av relevans utifrån syftet. En 
central utgångspunkt är synen på lärande och skriftspråkande som integrerade 
sociala handlingar i interaktion. Så gott som alla bänkinteraktioner i 
mellanstadiets klassrum handlar på något sätt både om lärande och om 
skriftspråkande, på ett sätt som gör det omöjligt att särskilja det ena som ett 
resultat av det andra. Istället ser jag både lärande och skriftspråkande som 
integrerade aspekter av lärares och elevers gemensamma kommunikation och 
meningsskapande. Ett annat sätt att uttrycka detta är att både lärande och 
skriftspråkande är konstituerande för bänkinteraktionerna. Det går i princip inte 
att tänka sig en bänkinteraktion som inte innefattar dessa båda aspekter.  

Utgångspunkten direkt i den situerade undervisningen, så som den gestaltas 
av lärare och elever själva, innebär att jag är intresserad av hur 
klassrumspraktikens deltagare orienterar sig mot lärande som en aktivitet i 
kontext. På så vis ökar jag närhetsgraden jämfört med merparten av tidigare 
studier om skriftspråkande på mellanstadiet för att i detalj studera hur lärande 
går till i dessa situationer. Lärande förstås utifrån detta som en i första hand 
social handling och som en grundläggande del i människors socialitet 
överhuvudtaget i både formella och informella sammanhang. 

Jag har beskrivit hur jag tar min utgångspunkt i fältet New Literacy Studies 
vilket medför att jag betraktar bänkinteraktionerna som exempel på 
literacyhändelser i klassrummet. I och genom dessa kan elever och lärare 
gradvis förändra sitt deltagande i institutionellt formade literacypraktiker. Ur ett 
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lärandeperspektiv kan alltså varje bänkinteraktion ses som en del av en 
socialiseringsprocess där de institutionellt formade literacypraktikerna 
upprätthålls. Det finns en risk att literacypraktiker betraktas som statiska 
strukturer, eftersom det också är samma interaktioner som bidrar till att 
literacypraktiker kan formas och förändras. Ett viktigt påpekande är därför att 
literacypraktiker både upprätthålls och produceras i situerade interaktioner, 
vilket illustrerar den dubbla kontextualitet (Heritage, 1997) som är en teoretisk 
utgångspunkt både inom CA i stort och för den här avhandlingen.   

Hur deltagarna organiserar sin epistemiska hållning liksom vad som blir till 
lärandeinnehåll innebär att lärande blir ett vidgat begrepp som kan innefatta 
flera olika dimensioner såsom epistemisk tillgång, epistemiskt företräde och 
epistemiskt ansvar (se kapitel tre). Synen på lärande som en i grunden dialogisk 
och samkonstruerad aktivitet, betyder att deltagarna blir resurser för varandra i 
lärandet.  Detta involverar hur de använder sig av olika tillgängliga resurser för 
att skapa intersubjektiv förståelse i riktning mot ett delat fokus. Detta är 
grunden för det samtalsanalytiska intresset för hur människor använder sig av 
vad man öppet demonstrerar för varandra för att i interaktion kunna samordna 
sig med, och positionera sig mot, varandra och omgivningen.   

Med hjälp av begreppen ramverk för deltagande, semiotiska fält, 
kunskapsmässig status samt epistemiska topikaliseringar studerar jag utifrån 
ovanstående utgångspunkter hur lärande och skriftspråkande görs i 
bänkinteraktioner. I nästa del övergår jag till att närmare beskriva hur studiens 
empiriska material är konstruerat samt hur jag har gått till väga i analysarbetet. 
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III 
Material och metod  
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5 Fältarbete, datamaterial och analysförfarande 

 
Utifrån en förståelse av lärande och skriftspråkande som integrerade 
dimensioner av människors sociala och kommunikativa handlingar ville jag följa 
och dokumentera vardagliga situationer i lärares och elevers arbete. Studien kan 
utifrån detta beskrivas som en videoetnografisk klassrumsstudie, där jag har 
undersökt hur lärare och elever samtalar och på andra sätt interagerar i olika 
typer av literacyhändelser i klassrummet. I det här kapitlet redogör jag närmare 
för tillvägagångssätt och metodologiska överväganden i samband med 
forskningsprocessen. 
 

De medverkande klasserna 

I avhandlingens studie medverkar lärare och elever i två mellanstadieklasser, i 
årskurs 4 och 5, på två olika skolor i en mindre mellansvensk industristad. 
Genom personliga kontakter från mitt tidigare arbete som lärare och 
specialpedagog i grundskolan, fick jag kontakt med lärare som var intresserade 
av att delta, dels i en pilotstudie och dels i huvudstudien. Ingen av de lärare som 
medverkar kände jag personligen sedan tidigare.  När väl kontakten med lärarna 
var etablerad kontaktade jag skolans rektor som gav sitt samtycke och hela 
arbetslaget informerades om studien. Därefter besökte jag klasserna för att 
informera om studien och gav i samband med det ut ett informationsbrev till 
elever och föräldrar med en svarstalong där de fick ta ställning till om de ville 
delta eller inte. Även deltagande lärare fick ett informationsbrev och ombads att 
skriftligt ta ställning till deltagande (se bilaga 1 och 2).  

De båda klasserna fanns på olika skolor som låg relativt nära varandra 
geografiskt inom samma skolområde i kommunen, men med vissa skillnader 
vad gäller upptagningsområde. Klassen i år fyra bestod av 23 elever och fanns 
på en skola i ett villaområde där få elever hade annat modersmål än svenska. 
Under vissa lektioner arbetade ytterligare lärare i klassen, en resurs som 
vanligtvis användes på så vis att man delade in klassen i två mindre grupper. 
Under vårterminen förändrades resurstilldelningen så att denna möjlighet 
reducerades, vilket bland annat innebar minskad lärarresurs i ämnet svenska. 
Tillsammans med viss ytterligare resurs undervisade sammanlagt fyra olika 
lärare i klassen, vilka samtliga deltagit i studien, inklusive läraren i textilslöjd.  

Klassen i år 5 bestod av 24 elever på en skola i ett blandat bostadsområde 
med både hyreslägenheter och villabebyggelse. Skolan hade en hög andel elever 

67 
 



med utländsk bakgrund och profilerade sig särskilt som en skola med hög 
flerspråkig kompetens genom att den ansvarade för undervisningen av samtliga 
nyanlända invandrarelever i kommunen. I den aktuella klassen hade ungefär 
hälften av eleverna annat modersmål än svenska och i klassen arbetade därför 
två lärare i svenska som andraspråk under flera timmar i veckan. Detta förde 
med sig att det under många lektioner fanns flera lärare i klassrummet eller att 
klassen kunde delas upp i mindre grupper. I år 5 undervisade sammanlagt fem 
olika lärare i klassen, vilka samtliga deltagit i studien.  

Eleverna i båda klasserna var placerade i traditionella bänkar parvis eller i 
mindre grupper. I vart och ett av klassrummen fanns fyra stationära datorer 
som ibland kom till användning för att skriva rent elevtexter eller söka 
information till olika skoluppgifter. Till största delen användes dock framförallt 
icke-digitala teknologier i undervisningen såsom tryckta läroböcker, 
skrivböcker, penna och radergummi. Eftersom undersökningen genomfördes 
under läsåret 2010/11 utgår undervisingen från då gällande läroplan, Lpo 94 
(Skolverket, 1994). 
 

Ett etnografiskt konstruerat material  

Genom att följa och dokumentera arbetet i de båda klasserna i vardera två 
perioder om ca fyra veckor utspridda över läsåret har jag skaffat mig en egen 
erfarenhet av klassrummets sociala praktik som gjort det möjligt för mig att i 
analysarbetet bättre förstå deltagarnas handlingar. Under vårterminen 2010 
genomförde jag en pilotstudie under sex dagar i en fjärdeklass för att pröva ut 
min metod. Materialet från pilotstudien ingår inte i avhandlingens analyser. 
Under höstterminen 2010 och vårterminen 2011 genomförde jag sedan 
avhandlingens huvudstudie genom att i perioder följa de två klassernas arbete i 
år 4 och år 5. Sammanlagt har jag deltagit 28 dagar i år 4 och 26 dagar i år 5. För 
att få ett fylligt datamaterial har jag intagit en öppen hållning i 
dokumentationsarbetet där jag på olika sätt har följt lärares och elevers samvaro 
i klassrummet med utgångspunkt i frågan ”Vad gör de tillsammans med 
skrift?”. 

 Detta har resulterat i ett omfattande material bestående av videofilmer, 
fältanteckningar och fotografier som gjort det möjligt att återvända till det 
empiriska underlaget vartefter som nya frågor väckts, en reflexivitet i 
analysarbetet som är central för etnografiska studier som kännetecknas av att 
inte styras av ett på förhand bestämt analysintresse utan av en öppenhet för det 
som händer ”in situ” (Baszanger & Dodier, 1997).  
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Heath & Street (2008) beskriver några olika förhållningssätt till etnografi 
som förekommer inom literacyfältet. Ett sätt är att göra en fullständig etnografi 
genom långvarigt och fullständigt medlevande i en kulturell gemenskap. Ett 
andra sätt innebär att man intar, eller ”adopterar” (s. 120), ett etnografiskt 
perspektiv för att studera några utvalda aspekter av vissa sociala praktiker. Ett 
tredje sätt innebär att enbart använda sig av etnografins metoder såsom till 
exempel intervjuer, observationer och inspelningar. I den här studien är 
intresset avgränsat till de institutionellt formade literacypraktikerna i 
klassrummet och jag har därför valt att inte följa deltagarna i andra 
sammanhang. Mitt sätt att närma mig fältet kan därför närmast beskrivas i 
relation till den andra av ovanstående beskrivningar, det vill säga jag intar ett 
etnografiskt perspektiv för att studera lärande och skriftspråkande som sociala 
praktiker i klassrummet. 

Utifrån studiens samtalsanalytiska intresse är det framförallt videomaterialet 
som utgör empiri för avhandlingens analyser. Redan under fältarbetet valde jag 
ut tre olika skolämnen med något olika karaktär i förhållande till skriftspråkande 
som jag dokumenterade med video: svenska, som är det ämne som har ett 
övergripande ansvar för att undervisa om läsande och skrivande, 
samhällsorienterande ämnen, vilka kan beskrivas som ämnen som använder sig 
av läsande och skrivande för att tillägna sig ett visst ämnesmässigt innehåll, samt 
textilslöjd, där läsande och skrivande används i relation till skapande 
verksamhet och teknik. Av de samhällsorienterande ämnena visade det sig att 
klasserna under de perioder jag var med främst fokuserade ämnet geografi. 
Efterhand som analysarbetet allt tydligare inriktades mot just bänkinteraktioner 
avgränsades mitt intresse till svenskämnet och geografiämnet, eftersom det var i 
dessa ämnen som bänkinteraktionerna framträdde tydligast i mitt material. Att 
fokus på detta sätt förändrats ser jag som en naturlig följd av studiens 
videoetnografiska och induktiva ansats som innebär en beredskap för att inte på 
förhand veta vad som kommer att visa sig i datamaterialet eller vilket material 
som kommer att vara användbart i relation till syfte och frågeställningar. 

Intresset för hur människor öppet och publikt i sin interaktion samordnar 
sig för att skapa gemensam mening innebär att det är just det som deltagarna 
själva visar upp och orienterar sig mot som avgör vilken etnografisk kunskap 
som behövs (Goodwin, 2000a). I studiet av sociala praktikers organisation 
behöver man kunna förstå det som deltagarna gemensamt förstår när de 
använder sig av olika semiotiska strukturer i sin kommunikation, när de ”are 
using a semiotically structured built environment as a constitutive component 
of the actions in progress” (Goodwin, 2000a, s. 1508). Inte heller deltagarna 
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kan ha fullständig kunskap om alla semiotiska strukturer i omgivningen eller full 
insyn i varandras bakgrundskunskap, utan liksom forskaren ägnar sig även de åt 
att försöka förstå varandras förståelse. Vilket bakgrundsmaterial som blir 
intressant att undersöka och dokumentera beror därför helt på vad deltagarna 
själva genom sina sociala handlingar i interaktion gör betydelsefullt (ibid.). 

För den här studien har detta inneburit att jag så mycket som möjligt har 
kommit att dokumentera och ställa frågor till lärare och elever om de texter och 
andra artefakter som de använt sig av i bänkinteraktioner. Jag har också 
intresserat mig för och ställt frågor om de literacypraktiker som deltagarna gjort 
relevanta i klassrumspraktiken, till exempel återkommande arbetsrutiner och 
mönster i olika undervisningssituationer.  Med ett från början öppet intresse för 
olika typer av literacyhändelser har jag under arbetets gång allt mer kommit att 
fokusera på några frekvent återkommande aktiviteter i undervisningen. Detta 
för att öka möjligheten att i mina data finna innehållsligt relaterade 
bänkinteraktioner i vilka förändringar och mönster över längre tid skulle kunna 
följas. Jag har på så vis strävat efter att med både video och fältanteckningar 
konstruera ett etnografiskt datamaterial som kan beskriva vilken betydelse olika 
interaktionella resurser får för lärares och elevers lärande och skriftspråkande i 
interaktion.  
 

Datakonstruktion med hjälp av video 

Videoinspelning som metod ger möjlighet att i realtid fånga en version av ett 
skeende och de sociala aktiviteter som sker i människors tal, synligt beteende 
och användande av den materiella omgivningen (C. Heath, Hindmarsh, & Luff, 
2010). Mina videoinspelningar är hämtade från vardagliga 
undervisningssituationer i grundskolan och utgör ett försök att dokumentera 
naturligt förekommande interaktion mellan lärare och elever. Detta kan 
beskrivas som ”a praxeological approach to video practices” (Mondada, 2006, s. 
51) vilket innebär att man dokumenterar förekommande interaktioner i de 
situationer de uppstår utifrån antagandet att sociala praktiker och resurser är 
centrala för konstituerandet av såväl social som språklig ordning.   

Liksom alla andra forskningsmetoder är video som data en selektiv process, 
där alla de små och stora val som forskaren gör, till exempel när det gäller antal 
kameror, placering eller extra mikrofoner, kommer att få betydelse för vilka 
analyser som blir möjliga att göra. Mondada (2006) framhåller hur 
videoinspelning av interaktion kräver en hög grad av reflexivitet i olika 
ställningstaganden om hur kameravinklar, zoomning och olika ljus- och 
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ljudförhållanden ska anpassas i relation till deltagarnas aktivitet och det 
förväntade händelseförloppet, liksom hur man förflyttar (eller inte förflyttar) 
kameran och dess fokus under filmandets gång. Dessa ställningstaganden 
återspeglar enligt Mondada filmarens analytiska ståndpunkt, där vilka detaljer 
som spelas in respektive vilka som inte spelas in, längre fram kommer att 
avgöra vad som blir möjligt att analysera.  Hon pekar särskilt på några kritiska 
aspekter rörande hur man avgör när en interaktion börjar eller slutar, hur nära 
man ska gå för att kunna studera detaljer i interaktionen i relation till hur 
mycket av omgivningen som är relevant att ta med, liksom hur man väljer att 
dokumentera olika modaliteter och artefakter som ingår i interaktionen. Ju 
högre grad av reflexivitet när det gäller olika ställningstaganden i själva 
filmandet desto större är möjligheten att man får ett datamaterial av god teknisk 
och innehållslig kvalitet.   

Under filmandet har min strävan varit att skapa analytiska möjligheter för 
att studera interaktionen mellan lärare och elever. Jag har utifrån detta valt att 
följa lärarens aktiviteter och därigenom dokumentera de interaktioner med 
elever som hon eller han deltar i. Även om jag på så vis i själva 
dokumentationsarbetet intar ett lärarperspektiv på undervisningspraktiken, är 
det viktigt att poängtera att både elevens och lärarens deltagande ses som lika 
betydelsefulla eftersom interaktionerna förstås som gemensamma 
åstadkommanden placerade mellan deltagarna.   

För att kunna dokumentera sådana literacyhändelser som handlar om att 
organisera klassens arbete har jag funnit att det är viktigt att jag är beredd med 
kameran direkt när lektionerna börjar. Det är också vanligt att en interaktion 
med en elev initieras redan medan läraren står kvar hos en annan elev, till 
exempel genom handuppräckning, blickar eller utrop, vilket gör att jag försökt 
att i bild få med en hel del av omgivningen. I situationer då läraren rör sig runt i 
klassen har jag oftast kunnat placera mig så att både lärare och elev syns i 
samma bild.  Läraren har under lektionerna burit en trådlös mikrofon för att 
möjliggöra god ljudupptagning utan att jag behövt gå alltför nära med kameran. 
För att även kunna dokumentera elevernas deltagande i helklassituationer, då 
läraren står vänd mot en stor elevgrupp, har jag placerat en kamera på ett stativ 
längst fram i klassrummet med vilken jag dokumenterat så mycket som möjligt 
av elevgruppen ur ett helklassperspektiv. Utifrån det fokus på bänkinteraktioner 
som vuxit fram i analysarbetet har det visat sig att det framförallt är 
handkamerans filmer som blivit användbara, men jag har vid några tillfällen haft 
nytta av helklasskameran, till exempel för att få syn på hur en bänkinteraktion 
initierats innan läraren hunnit fram till bänken. 
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Ändå finns naturligtvis många tekniska begränsningar i mitt material i 
situationer då jag inte hunnit få fram kameran tillräckligt snabbt eller vid glapp i 
ljudupptagningen i samband med byten från kamerans inbyggda mikrofon till 
den trådlösa som läraren bär. Ibland har jag inte insett vilken betydelse en 
händelse eller text skulle ha kunnat få i en senare analys och därför inte filmat 
något som senare visade sig kunde ha varit intressant. Jag har också försökt att i 
möjligaste mån filma de texter som eleverna arbetar med, vilket ibland inneburit 
att jag inte hunnit med att filma inledningen av lärarens nästa interaktion då jag 
dröjt mig kvar vid en elevs bänk. Mikrofonen och den fasta kameran 
kompenserar i vissa fall för de begränsningar som ovan beskrivits då läraren rör 
sig vidare till nästa bänk genom att jag har en god ljudinspelning och ofta kan 
följa nästkommande interaktion visuellt i den fasta kameran tills jag ”hunnit 
ikapp” med handkameran. Ibland kan jag dock bara konstatera att vissa 
potentiellt intressanta situationer saknas i mitt material. 
 

Forskaren och kameran i klassrummet 

Med en egen bakgrund som mellanstadielärare var klassrumsmiljön välbekant 
för mig. Som forskare i klassrummet behövde jag därför från början reflektera 
över min förändrade roll vilken innebär att byta tolkningsposition i 
klassrummet (Hoel, 2000). Jag bad inledningsvis om tid att samtala med 
eleverna om min roll, som till skillnad från övriga vuxna i klassrummet inte i 
första hand innebar att undervisa och hjälpa till utan att filma och föra 
anteckningar. Frågor under arbetets gång som till exempel ”är du en sån som 
kan hjälpa till nu?” visade mig att eleverna ibland reflekterade över vad jag 
gjorde där, tillfällen som också gav mig möjlighet att föra kontinuerliga samtal 
med deltagarna om min närvaro i klassrummet. Jag upplevde att eleverna 
överlag var positivt nyfikna på vad jag skulle göra med alla filmer och att de 
uppskattade att någon intresserade sig för deras arbete, men i övrigt inte fann 
min närvaro särskilt anmärkningsvärd. Efter att de under de första dagarna 
hade fått prova kameran, varvid de också ställde många frågor till mig om vad 
jag filmade, upplevde jag att elever och lärare relativt snabbt vande sig vid 
kameran.  

Att deltagare vänjer sig innebär dock inte på något sätt att videoinspelningen 
inte påverkar vad som sker. Tvärtom menar Mondada (2006) att det är viktigt 
att erkänna att videodokumentationen i sig blir inbäddad i den interaktion som 
sker vilket behöver ingå i de analytiska utgångspunkterna. Aarsaand & Forsberg 
(2009) hänvisar till hur videoinspelning som metod oftast ses som 
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problematiskt utifrån hur det påverkar deltagarnas agerande, en fråga som de 
menar är felställd eftersom alla metoder och teknologier kommer att påverka 
forskningssituationen. Det handlar istället om att göra sig medveten om på 
vilket sätt teknikens och forskarens närvaro bidrar till dataproduktionen. 

Oftast upplevde jag att kameran hjälpte mig att bli tydlig i min roll, att filma 
blev mitt sätt att delta i klassrummet och något som jag och deltagarna vande 
oss vid så att min roll kändes naturlig. Kameran blev på så vis en del av den 
interaktion som dokumenterades. I mina inspelningar påminns jag vid några 
tillfällen om hur jag som filmare deltar i interaktionen då lärare och elever 
ibland direkt orienterar sig till kameran i form av ett snabbt ögonkast in i 
kameran, när de visar upp sina texter för mig så att jag kan fotografera dem eller 
flyttar på sig så att jag ska komma åt att filma. Det hände också ofta att elever 
självmant höll upp sina texter för mig så att jag lättare kunde komma åt att filma 
dem efterhand som de förstod att jag var intresserad av detta. Elever och lärare 
är alltså på intet sätt några passiva ”forskningsobjekt” utan i högsta grad aktiva 
deltagare i datakonstruktionen.  Detta gäller också de tillfällen då jag suttit på en 
stol och fört anteckningar kring det som skett i klassrummet. Jag har då flera 
gånger fått frågor från eleverna om vad jag skriver i min bok, vilket visar att 
förutom videodokumentation är även observationer och fältanteckningar 
metoder som påverkar och är en del av interaktionen.  

Min uppfattning är sammantaget att deltagarna inte i någon större 
utsträckning på grund av kameran eller anteckningarna har förändrat sitt sätt att 
organisera lärande i bänkinteraktionerna, men att de möjligen orienterar sig 
tydligare mot ideala föreställningar om elev- respektive lärarpositioner i 
klassrummets kontext.  Jag har därför i analysarbetet behövt vara medveten om 
hur kamerans medverkan utgör en del av kontexten i det empiriska underlaget 
och försökt vara uppmärksam på vilken betydelse det skulle kunna ha utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. 
 

Översikt över materialet 

Mitt empiriska material utgörs av ett stort antal timmar film, fotografier samt 
handskrivna fältanteckningar från huvudstudien i år 4 och 5. Sammanlagt har 
jag fyllt två anteckningsböcker med vardera cirka 150 sidor handskrivna 
fältanteckningar, vilka skrivits ner under och i anslutning till lektionerna. Dessa 
fältanteckningar har inte analyserats aktivt utan använts som ett 
bakgrundsmaterial som jag kunnat gå tillbaka till i samband med analysarbetet 
för att erinra mig inspelningssammanhanget. Fältanteckningarna fokuserar i 
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princip alla skolämnen under dagen och innehåller beskrivningar av deltagarnas 
handlingar, mina egna reflektioner över det jag observerar samt noteringar om 
de samtal jag fört med deltagarna. Jag genomförde också en planerad intervju 
med en av klasslärarna, den har dock inte bearbetats aktivt.  

Sammanlagt består mitt filmmaterial av 35 timmar film med handkameran 
och 21 timmar med fast kamera i år 4 samt 36 timmar med handkamera och 25 
timmar med fast kamera i år 5. För att inte ”drunkna” i den stora mängden 
material har jag försökt skapa en överblick genom att kontinuerligt under 
fältarbetet katalogisera samtliga filmsekvenser i programmet Excel utifrån 
filmens längd, inspelningsdatum och tid, ämne, aktivitet, texter som används, 
elever och lärare som deltar samt vilka olika slags literacyhändelser som 
förekommer i varje film. Jag har i samband med det sett igenom samtliga filmer 
minst en gång och har på detta sätt skapat ett system som gör det möjligt för 
mig att hitta i mitt material. Jag gjorde även en översiktlig sammanställning av 
samtliga filmer utifrån klass, datum, aktivitet och mängd film som visade sig 
vara användbar i det fortsatta urvalsarbetet när analysen under arbetets gång 
blivit allt mer fokuserad mot bänkinteraktioner i svenska och geografi. 

Med hjälp av den första katalogiseringen i Excel kunde jag plocka bort de 
undervisningsaktiviteter där bänkinteraktioner inte alls förekom, som till 
exempel samlingar, klassråd, högläsningsstunder, bibliotekstimmar samt den 
återkommande aktiviteten nyhetskryss. Jag tog även bort provsituationer då 
man genomförde olika typer av kartläggningar eller nationella prov, samt 
ytterligare enstaka lektioner då en lärarstudent respektive en tillfällig vikarie 
leder lektionen. Något senare i urvalsprocessen valdes även textilslöjden bort 
eftersom bänkinteraktionerna där organiserades på ett något annorlunda sätt än 
i klassrummet, vilket visserligen inte är mindre intressant men som blev svårt att 
hantera inom ramen för den här studien. Ur det kvarvarande materialet från 
ämnena svenska och geografi valde jag slutligen ut de arbetsområden inom 
svenska och geografi där jag hade relativt mycket filmat material. Detta för att 
ha så stor chans som möjligt att finna de upprepade bänkinteraktioner kring 
samma arbetsuppgift som jag utifrån mina frågeställningar behövde. Det 
kvarvarande datamaterialet som använts för vidare samtalsanalyser består alltså 
av ca 15 timmar filmat material i år 4 respektive ca 24 timmar i år 5 (tabell 5:1). 
Detta sätt att reducera data medförde på så vis en viss begränsning när det 
gäller variationen i data. Jag gjorde dock bedömningen att även det kvarvarande 
datamaterialet är så pass rikt att det inrymmer en tillräckligt stor variation i 
förhållande till avhandlingens syfte och frågeställningar.   
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Tabell 5:1 Videodata från svenska och geografi med hög andel bänkinteraktioner 

 
 

Urval för fortsatt analys 

Inom videoetnografisk forskning kan urvalet av filmklipp till analysen ske på 
olika sätt. Ibland utgår forskaren från på förhand definierade kriterier i relation 
till en studies mer specifika syfte och frågeställningar och försöker hitta så 
många exempel som möjligt. I andra fall börjar analysen med att närmare 
undersöka några aktiviteter som väckt intresse och nyfikenhet och är öppen för 
att förändra sitt analytiska fokus utifrån det (C. Heath et al., 2010). Mitt urval i 
analysarbetet började på det senare sättet genom att mitt intresse väcktes kring 
läraren Lenas interaktion med olika elever i samband frågan om tundran, som 
beskrivits i det inledande kapitlet. Denna iakttagelse bidrog till att närmare 
precisera studiens syfte och frågeställningar och riktade min uppmärksamhet 
mot att finna fler serier av relaterade bänkinteraktioner.  

Jag inriktade mig på att sammanställa en kollektion av videosekvenser där en 
lärare upprepade gånger samtalar med elever om samma innehållsliga tema för 
att kunna jämföra och kontrastera hur liknande praktiker iscensätts i några olika 
situationer (C. Heath et al., 2010). Genom att välja ut och rada upp flera 
literacyhändelser som riktas mot samma uppgift kan jag förvänta mig att finna 
samband som gör det möjligt att studera hur epistemisk hållning till ett 
lärandeinnehåll förändras longitudinellt över tid i och mellan olika 
bänkinteraktioner. Det innebär inte att jag gör anspråk på att kunna beskriva 
alla olika sätt som det är möjligt att göra detta på, men jag menar att genom att 
välja exempel från vanligt återkommande literacypraktiker i de två studerade 
klasserna, blir de resultat jag får relevanta för att besvara avhandlingens 
frågeställningar. 

 Område/ aktivitet Undervisningsämne Antal 
lektioner 

Filmad tid 

År 4: Sveriges landskap Geografi 12 8 h 11 min 
 Skrivuppgift ”huset” Svenska 3 2 h 28 min 
 Individuellt arbete med läs- 

och skrivuppgifter 
Svenska 6 4 h 4 min 

År 5 Norden och Europa Geografi 22 14 h 42 min 
 Skrivuppgift ”huset” Svenska 7 5 h 41 min 

 
 Individuellt arbete med läs- 

och skrivuppgifter 
Svenska 6 4 h 12 min 
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Nedanstående beskrivning av analysarbetets olika faser ska ses som en 
schematisk beskrivning av hur urvalsprocessen gick till, och var i praktiken inte 
fullt så linjär som beskrivningen i olika steg antyder. Efterhand som 
analysarbetet fortskred väcktes nya frågor som ibland gjorde det nödvändigt att 
gå tillbaka i processen och förfina kodningar och beskrivningar av lärares och 
elevers samspel. Analysarbetet har dock i princip skett enligt följande fyra steg: 
 

1. Samtliga filmer i de arbetsområden som valts ut (se tabell 5:1) lades in i 
det kvalitativa analysprogrammet NVIVO och kopplades till översiktliga 
beskrivningar av händelseförloppet under olika lektioner. En första 
kodning gjordes, där olika interaktioner under lektionerna indexerades 
med avseende på vilken undervisningsaktivitet det gällde, vilka lärare och 
elever som deltog i bänkinteraktionen samt om det handlade om en 
bänk- eller helklassinteraktion. 

 
2. Därefter söktes enbart filmklipp med bänkinteraktioner ut. Dessa tittade 

jag igenom ytterligare en gång med fokus på lärarens deltagande och vad 
som händer när denne rör sig mellan olika elevbänkar. Alla exempel på 
när en lärare upprepade gånger interagerade kring samma uppgift 
kodades så att jag kunde bygga upp en kollektion av exempel på serier av 
relaterade bänkinteraktioner. I denna fas förde jag också kontinuerligt 
anteckningar över mina egna reflektioner kring undervisningsförloppet 
med fokus på förändrat deltagande när det gäller lärande och 
skriftspråkande.  

 
3. I nästa steg gjordes en första grov transkribering, främst med avseende 

på verbalt tal, av de exempel som jag identifierat. Dessa översiktliga 
transkriptioner lästes noggrant igenom flera gånger parallellt med att jag 
upprepade gånger tittade på filmerna för att få syn på hur lärares och 
elevers deltagande i literacypraktiker förändras. I detta skede finns även 
vissa helklassinteraktioner i form av gemensamma genomgångar och 
uppföljningar med för att bidra med bakgrundsinformation i det 
fortsatta tolkningsarbetet. 

 
4. Utifrån detta valdes sedan ett antal exempel ut som jag fann mest 

belysande för mer ingående analys. Denna del av analysen resulterade i 
de samtalsanalytiska representationer som används i avhandlingens 
resultatkapitel.  
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I sista skedet av urvalsprocessen strävade jag efter att de exempel jag arbetade 
vidare med skulle återspegla några olika slags literacypraktiker samt representera 
bänkinteraktioner från båda de klasser som medverkade. Jag valde därför 
exempel dels från ett arbetsområde i ämnet svenska som handlade om 
fiktionsskrivande i arbetsområdet ”Huset” eftersom detta gjordes i båda 
klasserna, samt några olika exempel från geografiämnet då man på ett likartat 
sätt i båda klasserna arbetade med frågor om olika landskap respektive länder.  
 

Representation och analys av data  

De utvalda exemplen har sedan transkriberats ingående med utgångspunkt i 
samtalsanalytiska konventioner, främst utifrån Jefferson (2004) och Schegloff 
(2007) (se bilaga 3). Inledningsvis delades varje analysexempel upp i flera olika 
transkriptioner, utifrån en bedömning av på vilket sätt de visar olika skeden av 
en bänkinteraktion. Transkriptionsarbetet syftar till att skapa ett underlag för att 
kunna studera med vilka resurser deltagarna åstadkommer sociala handlingar i 
interaktion, vilket i det här fallet utgår från ett intresse för lärande och 
skriftspråkande. I detta skede var strävan att inta ett så förutsättningslöst 
förhållningssätt som möjligt för att ur deltagarnas perspektiv kunna få syn på de 
olika turernas bidrag till de handlingar som organiserades, vilket är en viktig 
metodisk utgångspunkt inom CA (ten Have, 1999; Hutchby & Wooffitt, 2008). 

 Jag har i analysen följt ten Haves (1999) förslag till arbetsgång i tre steg. Det 
första steget innebär en noggrann genomgång av interaktionen tur för tur med 
fokus på att försöka beskriva vilka sociala handlingar som görs. I detta skede 
fokuserades turtagningens sekventiella organisation, hur initiativ och responser 
förhåller sig till varandra, betydelsen av verbala aspekter såsom pauser, tonfall 
och betoningar liksom betydelsen av gester, kroppshållning och texter. Som ett 
andra steg menar ten Have att man behöver kunna grunda de beskrivna 
handlingarna utifrån deltagarnas perspektiv, det vill säga försöka finna stöd för 
att det inte enbart är forskarens analytiska intresse som styrt de tolkningar som 
görs. I detta skede riktades intresset mot att försöka synliggöra när och på vilket 
sätt som deltagarna genom sina olika initiativ och responser tillsammans visade 
varandra att de ägnar sig åt handlingar av lärande och skriftspråkande. Det 
tredje steget som ten Have beskriver innebär att man explicit försöker beskriva 
de handlingar som åstadkoms. I detta skede har de analytiska begreppen 
fungerat som ett sätt att synliggöra och beskriva hur deltagarna för varandra 
demonstrerar en gemensam orientering mot lärande och skriftspråkande. 
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Avhandlingens utgångspunkt i en multimodal förståelse av interaktion har 
inneburit att jag har behövt komplettera den talspråkliga transkriptionen med 
olika sätt för att representera icke-verbala resurser. I mitt analysarbete började 
jag dock med att transkribera deltagarnas tal till största delen med utgångspunkt 
i den modell som presenteras av Schegloff (2007, se bilaga 3). Detta innebär att 
det är den verbala sekventialiteten i interaktionerna som utgör grunden för 
representationerna, till vilken jag sedan kopplat andra visuella och materiella 
aspekter utifrån mitt analytiska intresse. Utifrån Ochs (1979) resonemang är det 
inte en självklarhet att utgå från att det är det talade språket som är grunden för 
interaktion. Som Mondada (2007) påpekar är det dock betydligt svårare att 
börja i någon annan modalitet eftersom det inte finns samma tradition av 
konventioner som för verbalt språk eller något enkelt sätt att i skrift eller bild 
fånga sekventialiteten i rumsliga och tidsmässiga skeenden. Jag har därför valt 
att börja med transkription av tal som sedan kompletterats med bilder med 
uppmärksamheten riktad mot hur tal samverkar med andra semiotiska resurser.  

I analys av videodata kan forskaren spela upp sina filmer om och om igen, 
snabbspola eller mata fram en ruta i taget, studera stillbilder och i detalj lyssna 
till vad som sägs och hur det sägs. Detta innebär att man successivt kommer att 
lägga märke till fler och fler detaljer, relationer och mönster som gör att man 
kan behöva förändra representationen utifrån olika analytiska syften. I 
videoanalytiska studier är det därför viktigt att betrakta filmerna som det 
primära datamaterialet, medan representationerna måste ses som flexibla och 
föränderliga sekundära data som återger forskarens analytiska blick när det 
gäller vad man noterar och finner värt att uppmärksamma (Davidson, 2010; 
Goodwin, 1994; Mondada, 2007). Som framhållits ovan är videoinspelning som 
metod en både reflexiv och selektiv praktik redan vid fältarbetet (Goodwin, 
1994; Mondada, 2006).  

Transkriptionsprocessen innebär ytterligare en selektiv process som 
återspeglar de val och ställningstaganden som forskaren gör kring vad som är 
väsentligt att återge. Även dessa val kräver en hög grad av reflexivitet, vilket 
med fördel bör framgå även i de forskningspublikationer som analysen 
resulterar i (Bucholtz, 2000; 2007; Goodwin, 1994; Mondada, 2007; Ochs, 
1979). Något som ibland har problematiserats gäller hur tillförlitligt skriftliga 
transkriptioner kan representera videofilmens visuella, auditiva och tidsmässiga 
skeende eftersom det visar sig att det kan finnas en stor variation i hur samma 
sekvens representeras i olika publikationer. Denna variation i hur man 
transkriberar behöver dock inte ses som problematisk i sig själv utan är endast 
en återspegling av att en objektiv transkriptionsprocess inte är möjlig (Bucholz 
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2000; 2007). Transkriptionen utgår alltid från forskarens position i förhållande 
till texten och tilltänkta mottagare av forskningen och Bucholz menar därför att 
det är ett misstag att tro att det går att undvika variationer i transkriptionerna: 
 

We should not seek to standardize our methods, which at worst can be a 
way of avoiding accountability for our transcription decisions. Instead, we 
must take responsibility by acknowledging the problem. (2000, s. 1463) 

 
Även Mondada (2007) framhåller att transkribering bör förstås som en situerad 
praktik snarare än som framtagandet av fixerade texter. Det är därför en 
naturlig del av processen att representationerna utvecklas och förändras 
efterhand som analysen fördjupas. Att transkriptioner varierar inte bara mellan 
olika forskare utan också i den enskilda forskarens process kring samma 
material är därför inte nödvändigtvis ett problem utan kan ses som det normala. 
Ochs (1979) påpekar hur transkriptionsarbetet präglas av kulturellt formade 
uppfattningar, inte minst när det gäller vilka modaliteter som kommer att ses 
som överordnade i interaktionen. De transkriptionsmodeller som ofta används 
inom CA är främst inriktade på att kunna återge sekventialitet och turtagning i 
talat språk. Detta har fått till följd att de vanligaste system som används främst 
är inriktade på att så talspråkligt nära som möjligt återge in- och utandningar, 
pauser, betoningar, förändrat ljudläge och variation i prosodi (Jefferson, 2004).  

Något som också diskuterats när det gäller transkription av tal är huruvida 
talat språk bör representeras så ljudenligt som möjligt, om man bör använda sig 
av skriftspråkliga stavningskonventioner eller om man bör använda 
konventioner för fonetisk skrift i de fall där uttalet är viktigt att särskilt 
uppmärksamma. Transkriptionsarbetet är inte någon neutral process utan på 
något sätt kommer olika ställningstaganden i processen att återspegla forskarens 
positionering i förhållande till tänkta mottagare av forskningen (Bucholz, 2000). 
Preston (1982) har påpekat att det finns en överhängande risk att till exempel 
dialekter som ligger långt ifrån forskarens egen framställs som mer avvikande 
och därmed riskerar att nedvärderas. När det gäller deltagarna i mitt 
datamaterial har de olika språklig bakgrund och talar delvis olika svenska 
dialekter vilket jag valt att inte särskilt återge genom att försöka förändra 
stavning på något sätt. Jag väljer att till största delen förhålla mig nära 
konventionell stavning men har funnit att det ibland blir relevant att uttalet av 
ett ord har betydelse. Jag har därför försökt att beskriva när ett ord eller en fras 
uttalas märkbart snabbare eller långsammare än omgivande talflöde. Det är 
också vanligt att i talspråk utelämna ändelser i ord eller göra sammandragningar 
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vilket jag valt att i någon mån försöka återge. Detta val grundas i ett argument 
att variationer i hur ett ord uttalas, ibland långsamt och betonat och ibland 
snabbt och avkortat, har betydelse för vad ett yttrande gör i interaktionen, 
liksom det även kan få betydelse för hur deltagare positionerar sig till varandra 
(Bucholz, 2000; Davidson, 2010). 

De verbalt grundande transkriptionerna analyserades tillsammans med 
upprepade genomgångar av filmerna med fokus på hur olika visuella resurser 
integrerades i interaktionen. En viktig del i analysarbetet blev därför att välja ut 
de skärmbilder ur filmerna som sedan omarbetades till teckningar med hjälp av 
programmet Adobe Illustrator. Ett viktigt skäl till att inte publicera de 
fotografiska bilderna är att undvika att deltagarna i studien identifieras. Men 
förutom detta etiska skäl finns även analytiska fördelar med teckningar. 
Melander (2009) för ett metodologiskt resonemang om hur skärmbilder 
omvandlade till teckningar innebär en förenkling och en stilisering jämfört med 
den fotografiska bildens detaljrikedom. Hon hänvisar till Lynch (1990 i 
Melander, 2009) som beskriver detta i termer av filtrering och uppgradering av 
den fotografiska bilden. För mitt arbete har omvandlingen till teckningar 
inneburit ett analytiskt val när det gäller vilka detaljer i den utvalda bilden som 
ska representeras i teckningen och vad som ska väljas bort. Detta urval kan 
relateras till avhandlingens teoretiska utgångspunkt i att det är vad som görs 
relevant för deltagarnas sätt att organisera epistemisk hållning som 
representeras analytiskt. Samtidigt som detta kan förstås som en reducering kan 
det också ses som en uppgradering eftersom det tydliggör vad som analytiskt 
kan ses som relevant. Konturer som markerar skillnader mellan olika ytor blir 
mer distinkta och relationer mellan olika semiotiska uttryck eller figur - 
bakgrund som kanske först inte är uppenbara, men som genom analysen 
framstår som betydelsefulla, kan betonas. 

Vartefter analysen fortskred blev det allt viktigare att inte bara representera 
deltagarnas hållning till texter, utan även ta in själva textreferenserna i 
transkriptionen. På detta sätt förgrundas texternas betydelse som de semiotiska 
fält som bänkinteraktionernas literacyhändelser utgår från. Genom att noggrant 
studera hur deltagarna skapar gemensamt fokus till en text, har jag strävat efter 
att i transkriptionen så detaljerat som möjligt representera vad och hur detta 
fokus upprättas. Jag har använt mig av skärmbilder från filmerna eller av 
inskannade bilder direkt från läroböcker och lagt in dem i transkriptionen 
utifrån hur de tidsmässigt förhåller sig till tal, kropp och gester. För att 
ytterligare demonstrera samordningen mellan tal och text i samband med att 
deltagarna läser textreferenser högt har jag ibland lagt in taltranskriptionen i fet 
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stil ovanpå bilden av texten. I förekommande fall använder jag mig av inritade 
pilar för att representera pekande gester i texterna. Jag har på så vis velat finna 
sätt att synliggöra hur skriftspråk och tal blir integrerade resurser i 
bänkinteraktionerna (se bilaga 3). 

De transkriptioner och analyser som redovisas i avhandlingens del fyra 
representerar resultatet av den process som här redovisats. Efter varje 
transkription följer därför en första analytisk beskrivning av de handlingar som 
åstadkoms, tur för tur, med en sammanfattande beskrivning av hur dessa 
handlingar kan förstås. Därefter följer ytterligare en analytisk beskrivningsnivå 
för att sammanfatta varje exempel i sin helhet utifrån avhandlingens syfte och 
frågeställningar. I slutet av varje resultatkapitel följer sedan ytterligare en 
fördjupad analys av vilka slutsatser som kan dras utifrån de resultat som 
beskrivits i respektive kapitel. 

 

Etiska aspekter i olika skeden av forskningsprocessen 

Avhandlingens studie har planerats med utgångspunkt i god forskningssed när 
det gäller informerat samtycke, konfidentialitet och avvägning av den allmänna 
forskningsnyttan med projektet (Vetenskapsrådet, 2011). En intern bedömning 
gjordes av Karlstads Universitets forskningsetiska kommitté, där man bedömde 
att det inte fanns skäl att göra en särskild prövning enligt etikprövningslagen. 
Men förutom sådana inledande etiska överväganden krävs även kontinuerligt 
genom hela forskningsprocessen etiska ställningstaganden. 

Att be elever att inom ramen för deras vanliga skoldag delta i ett 
forskningsprojekt kan innebära en risk att eleverna kommer att uppfatta 
förfrågan om att delta som ett slags skoluppgift. Detta medför att man som 
forskare särskilt behöver reflektera över vilka möjligheter till informerat 
samtycke, liksom möjlighet att avbryta, som de realistiskt sett har (David, 
Edwards & Alldred, 2001; Hurley & Underwood, 2002). För att motverka att 
eleverna upplevde deltagande i avhandlingens studie som obligatoriskt, var jag 
noga med att betona för eleverna att de själva skulle känna efter och bestämma 
sig för om de ville delta eller inte. De behövde inte svara mig direkt vid 
informationstillfället utan ta med sig lappen hem och fundera igenom det i lugn 
och ro innan de lämnade in sitt svar. Genom att tydligt betona det frivilliga i 
deltagandet menar jag att eleverna gavs möjlighet att göra ett informerat val. I 
båda klasserna i huvudstudien fanns enstaka elever som valde att inte delta, men 
flertalet elever gav uttryck för en positiv inställning till att delta, både direkt till 
mig och genom att skriftligt tacka ja. 
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Aarsand och Forsberg (2009) problematiserar vilka specifika etiska 
ställningstaganden som video som metod kan medföra, vilket de menar sällan 
konkretiseras i forskarens publikationer. De uppmärksammar videoforskning 
som en materiell diskursiv praktik som inte bara dokumenterar vad människor 
säger och gör utan också innebär ett närmande när det gäller kroppsliga 
aspekter av människors vardagsliv. Detta medför att gränser mellan det privata 
och publika kontinuerligt förhandlas, vilket ytterst ställer krav på en etisk 
medvetenhet om när gränsen för det privata passeras och videokameran bör 
stängas av. Utifrån den överenskommelse jag haft med elever och lärare är det 
just arbetet med läsande och skrivande i klassrumsarbetet som jag fått lov att 
filma, vilket innebär att jag inte på raster följde elever eller lärare med kameran. 
Men även då jag hållit mig inom klassrummets ram har jag under arbetets gång 
vid flera tillfällen påmints om behovet av att kontinuerligt göra etiska 
ställningstaganden i valet av vad jag filmar och inte. Det gäller till exempel 
situationer då elever blivit ledsna över att inte lyckas med en uppgift, särskilt 
personliga texter som dagböcker eller olika typer av självvärderingar eller 
bedömningstillfällen i skolarbetet, då jag ibland känt mig närgången i mitt 
filmande. Samtidigt upplevde jag ofta i dessa situationer att det var då som 
dominerande skriftspråkspraktiker i skolan blev tydliga, vilket i sig kunde visa 
sig vara intressant att dokumentera. Det blir på så vis tydligt att det i 
forskarrollen hela tiden gäller att balansera forskningsintresset med en etisk 
lyhördhet gentemot deltagarna i forskningsprojektet, inte minst när det gäller 
barn, vilket Skånfors beskriver att som forskare utveckla en ”etisk radar” (2009, 
s. 1). Ofta kan det lösas genom att man med en kort fråga eller blick får 
bekräftat att det är okej att filma, men det är i så fall viktigt att frågan ställs på 
ett sådant sätt att det finns en reell möjlighet för deltagaren att svara nej. 

Etiska avvägningar har också inneburit vissa avgränsningar i fältarbetet när 
det gäller de elever som avböjt att delta i studien. Jag har undvikit att rikta 
kameran mot dessa elever, vilket går relativt lätt med handkameran, men kan 
begränsa perspektivet avsevärt i den fasta kameran. Den anpassning jag i och 
med detta behövt göra har i viss mån begränsat mitt material men sammantaget 
med den stora mängd material jag har bedömer jag dock inte att det utgör något 
större problem i analysarbetet. Även efter det att fältarbetet avslutats krävs 
etiska överväganden när det gäller hantering av data, anonymisering av deltagare 
samt publikation av dataresultat. Insamlade data har hanterats på så vis att alla 
namn på personer, skola, kommun och platser har ändrats så att jag under hela 
analysarbetet arbetat med fingerade namn. Filmerna har förvarats på externa 
hårddiskar som låsts in i värdeskåp när de inte använts. I publikationer används 

82 
 



som tidigare beskrivits teckningar för att undvika att deltagarna identifieras och 
jag har inte visat filmerna utanför de kollegiala forskningssammanhang som 
varit nödvändigt för analysarbetet. En viktig etisk aspekt handlar om vad det 
betyder för hur deltagare framställs att man plockar ut och i detalj skärskådar 
korta interaktioner mellan lärare och elev. Taget ur sitt sammanhang kan det till 
exempel vara lätt att bli kritisk mot en lärares agerande medan det i sin kontext 
framstår som fullt förståeligt. Jag har därför i min framställning försökt vara 
noga med att beskriva sammanhanget och påminna både mig själv och läsaren 
om att analyserna inte handlar om att bedöma bra eller dålig undervisning. Det 
som analyserna fokuserar handlar istället om att försöka förstå med vilka 
resurser som lärare och elever tillsammans organiserar lärande i 
literacyhändelser, där utgångspunkten är en grundläggande tilltro till deltagarnas 
kompetens att utifrån situationens praktiska syften etablera fungerande 
kommunikation. 
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6 Epistemisk hållning i bänkinteraktion 

 
I det här kapitlet undersöker jag närmare lärande i literacyhändelser i de 
specifika undervisningssituationer som bänkinteraktionerna utgör. Jag använder 
begreppet epistemisk hållning för att synliggöra hur lärande som sociala 
handlingar görs som integrerade aspekter av lärare och elevers interaktion kring 
texter. Som jag tidigare redogjort för (se kap. 3) inrymmer detta begrepp 
dimensioner av epistemisk tillgång, ansvar och företräde i relation till 
kunskapsmässiga aspekter (Stivers et al., 2011a). Analysen kommer på så vis att 
innefatta hur elevers och lärares tillgång till kunskap förändras genom 
interaktionen, såväl som hur sociala normer, rutiner och positioner upprätthålls 
i literacypraktiker i mellanstadiets undervisning. 

Som underlag för analysen använder jag mig av två klassers arbete med 
skrivuppgiften ”Huset”. Detta arbete är exempel på undervisning om att skriva 
fiktionstext, en vanligt förekommande literacypraktik på mellanstadiet. Eleverna 
arbetar i ämnet svenska med att skriva en berättelse bestående av flera kapitel 
om invånarna i ett lägenhetshus. De följer i detta en arbetsgång beskriven i 
läromedlet ”Stråk av bildspråk” (Fitger & Jacquet, 1996), som används i båda 
klasserna. I lärarhandledningen presenteras en ramberättelse samt 
exempeltexter och bilder till de olika kapitlen, vilket ger ett mönster för 
eleverna att utgå från i sina egna berättelser (se fig. 6:1). Till varje kapitel finns 
dessutom förslag på stödpunkter till skrivandet som lärarna i båda klasserna har 
tryckt ut till eleverna på särskilda lösblad (presenteras närmare i anslutning till 
analyserna).  

Arbetet med ”Huset” är en aktivitet som sträcker sig över flera lektioner för 
varje kapitel och som pågår under flera månaders tid.  I år 4 avsätter läraren två 
lektioner á 60 minuter för ett kapitel. I år 5 avsätts sammanlagt fem 
lektionstillfällen i svenska samt en extra bildlektion för det första kapitlet. I år 4 
sker arbetet i halvklassgrupp med en lärare i ett särskilt grupprum utanför 
klassrummet, parallellt med att den andra halvan av klassen arbetar med andra 
uppgifter inne i klassrummet med en annan lärare. I år 5 sker arbetet i helklass, 
men man är hela tiden minst två lärare som kan handleda eleverna i arbetet. I 
båda klasserna avsätter man alltså förstärkt lärarresurs för detta arbete. Samtliga 
lektioner inleds av en lärarledd genomgång av dagens arbete, följt av individuellt 
bänkarbete då eleverna skriver sina texter medan läraren/lärarna rör sig runt i 
klassrummet för att svara på frågor, rätta elevers texter och övervaka arbetet.  
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Figur 6:1 Bild och exempeltext till Huset, kapitel 1 (Fitger & Jaquet, 1996)7 

 
Jag har valt ut tre exempel på bänkinteraktioner som på olika sätt synliggör 
lärare och elevers skriftspråkande och lärande i arbetet med ”Huset”. I det 
första exemplet från år 5 följer jag i sin helhet en bänkinteraktion som initieras 
av en fråga som eleven Karin ställer till läraren Lena. Jag visar med vilka 
interaktionella resurser som deltagarna tillsammans förändrar sin epistemiska 
hållning till ett specifikt lärandeinnehåll fram till den punkt då de gemensamt 
blir överens om att avsluta bänkinteraktionen. I det andra exemplet från år 4 
analyseras en del av en interaktion mellan eleven Carolin och läraren Lotta som 
visar vilken betydelse skriftliga arbetsinstruktioner får för deltagarnas 
epistemiska hållning. Det tredje exemplet är en del av en rättningssituation där 
eleven Markus i år 4 får hjälp av läraren Lotta att korrigera sin text, vilket ger 
upphov till förhandlingar kring hur detta görs bäst. 

Sammantaget visar jag därmed tre exempel på hur deltagarna förhåller sig 
epistemiskt till ett gemensamt konstruerat lärandeinnehåll i bänkinteraktionerna. 
Detta sker inom de ramverk för deltagande som de etablerar genom sin 
språkliga interaktion samt med användande av kroppsliga och materiella 
resurser i den omgivande kontexten. Av särskilt analytiskt intresse för studien är 

7 Samtliga bilder ur olika läromedel är återgivna med tillstånd från respektive förlag. De boksidor och 
bilder som återges visar de böcker som användes vid inspelningstillfället läsåret 2010/11, och kan i vissa 
fall utgöra nu makulerade upplagor. 
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hur olika semiotiska fält inom dessa ramverk blir till meningsbärande strukturer 
för deltagarna. Ytterligare en verbal resurs utgörs av epistemiska topikaliseringar 
genom vilka deltagarna kan förhålla sig reflexivt till bänkinteraktionen som ett 
lärandetillfälle. Dessa begrepp, som grundar sig i hur deltagarna själva orienterar 
sig mot lärande och skriftspråkande i sin interaktion, används i analyserna för 
att synliggöra lärandeorientering och kunskapsmässiga positioneringar i 
interaktion. Något förenklat kan användandet av dessa begrepp förstås som ett 
intresse för att studera hur deltagarna positionerar sig till varandra och till ett 
lärandeinnehåll som mer eller mindre kunniga, samt till vad och på vilket sätt de 
förhåller sig till ett gemensamt innehållsligt fokus (jfr the stance triangle, Du 
Bois, 2007). Utifrån ett dialogiskt synsätt på språk och interaktion belyser jag på 
vilket sätt som aspekter av hur och vad integreras i deltagarnas lärande i 
bänkinteraktioner. 

 

Förändrad epistemisk hållning till ett innehåll genom en bänkinteraktion 

I det första exemplet från år 5 har eleven Karin ritat en bild av sitt hus och 
håller nu på att skriva på sin berättelse med hjälp av lärarhandledningens 
stödpunkter (fig. 6:2) som eleverna fått tillsammans med exempeltexten till det 
första kapitlet (fig. 6:1).  
 

 
Figur 6:2 Stödpunkterna som eleverna använder till kapitel ett. 

Karin söker lärarens hjälp genom att räcka upp handen i anslutning till att Lena 
står hos eleven Albin som sitter i bänkparet närmast framför. Samtidigt som 
Lena rätar upp sig och börjar röra sig bort från honom viftar Karin mer 
intensivt med handen.  Hennes tidsmässigt väl anpassade signal för att söka 
uppmärksamhet visar att hon har lyssnat till Lenas interaktion med Albin för att 
själv kunna bli nästa elev på tur. Att lärare på detta sätt rör sig mellan elever 
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som sitter nära varandra är ett vanligt förekommande mönster i datamaterialet 
som helhet. Elevernas placering i rummet och därmed möjligheter till 
överhörande har på så vis betydelse för i vilken ordning läraren fördelar sin tid 
mellan olika elever. Icke-verbala resurser såsom lyssnande, handuppräckning, 
blickar och kroppshållning får därför stor betydelse för hur nästa elev att få 
hjälp utses under lärarens väg genom klassrummet. Interaktionen mellan läraren 
Lena och eleven Karin pågår i lite drygt en minut från det att Lena kommer 
fram till Karins bänk till dess att hon går vidare till nästa elev som sitter 
bredvid. 
 

Interaktionens öppning 

Transkription 6:1 Ett problem etableras. 

 
Medan Lena ställer sig till rätta pekar Karin mot den fråga på arbetsbladet som 
hon vill ha hjälp med, fråga 6 ”berätta i vilket skick huset är”. I sin fråga om vad 
man ska skriva betonar hon särskilt ordet ”skick” som på så vis framstår som 
ett problematiskt ord (rad 3). I andra sammanhang skulle denna hjälpförfrågan 
kanske behöva introducerats och motiveras något tydligare, men här i 

1 Kari: ((räcker upp handen)) 
2 Kari: eh här¿ (1)(0.4) va ska man skriva  

   
3       när (2) man ska skriva i vicket skick↑ huset är.  

 
 

(1) 

 
 

(2) Karins text om huset 
  

Karins bild av huset 

Arbetsblad med 
lärarhandledningens exempeltext 

samt punkter med stödfrågor  
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klassrummets kontext räcker det för Lena att hon går fram och ställer sig 
bredvid Karins bänk för att interaktionen ska etableras.  Lena riktar blicken mot 
det ställe som Karin pekar på samtidigt som hon kroppsligt ställer sig tillrätta 
bredvid bänken så att arbetsmaterialet på bänken hamnar i deras gemensamma 
blickfokus. På så vis etableras ett ramverk för deltagande som interaktionen kan 
organiseras inom. Texterna på bänken ingår i detta ramverk som 
meningsbärande strukturer för deltagarna, det vill säga semiotiska fält.  

Så som Karins fråga är formulerad orienterar den samtidigt mot både en 
innehållslig aspekt av lärandeaktiviteten, vad ordet ”skick” betyder, och mot en 
handlingsinriktad aspekt, hur man förväntas skriva om detta. Lärandeinnehållet 
kommer på så vis att handla om hur man kan överföra de givna instruktionerna 
till berättelsen om det egna huset. Det finns en skillnad i hur de två deltagarna 
positioneras till detta innehåll, där eleven inledningsvis är den som inte kan (K-) 
medan läraren är den som kan tolka och förklara frågan och som därmed har 
tillgång till kunskap (K+). Denna relativa skillnad i deltagarnas kunskapsmässiga 
status kan förstås i relation till institutionella förväntningar på identiteterna som 
elev respektive lärare.  

 

Vad eleven kommer ihåg 

För att samtalet vid bänken ska kunna fortsätta räcker det inte med att ett 
innehållsligt problem har etablerats utan Lena och Karin behöver också 
tillsammans etablera en gemensam förståelse av vilken kunskap som redan finns 
tillgänglig. Ett sätt att lösa detta är att läraren helt enkelt frågar eleven hur 
mycket denne kommer ihåg sedan tidigare lärandetillfällen, vilket Lena gör i 
följande transkription: 
 
Transkription 6:2 Frågar efter elevens kunskap med en epistemisk topikalisering 

 

4 Lena: ja hur hur ser de hä- (3) hur ä re här huset. 

      
 

(3) 
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På rad 4-5 påminner Lena om några olika texter som man i klassen tidigare har 
talat om tillsammans. Hon börjar med att rikta sig mot Karins egen text om 
huset ”ja hur ser de hä- hur ä re här huset” (rad 4). Samtidigt som hon säger 
detta gör hon en svepande rörelse över Karins egen text och den bild hon ritat, 
en gest som visar att ”det här” i denna del av turen refererar till elevtexten.  
Efter en kort paus (rad 5) då det hade varit möjligt för Karin att överta turen 
och direkt svara på hur hennes hus ”är” fortsätter Lena med att fråga efter om 
Karin kommer ihåg hur huset beskrivits i lärarhandledningens exempeltext, 
”kommer du ihåg i den här texten”. Hon betonar ”ihåg” och markerar med en 
pekande gest med hela handen att ”det här” nu refererar till det hus som 
beskrivs i lärarhandledningens text. På det sätt som Lena säger turen i rad 5 gör 
hon en tidigare gemensam erfarenhet tillgänglig, vilken på så vis kan bli en 
resurs för att lösa Karins problem. I rad 6 övergår Lena till att explicit peka mot 
tavlan där bilden av huset nu sitter uppsatt, samtidigt som hon säger ”hur själva 
det där huset ä”. Karin följer med blicken de olika bilder/texter som Lena pekar 
ut.  Lenas explicita fråga till Karin om vad hon kommer ihåg följs av en längre 
tystnad (rad 7) då Lena inväntar Karins svar. Denna tystnad tillsammans med 

5       (0.6) kommer du ihåg i den (4) här texten 

 
6       hur själva det (5) ↑där huset är som är där borta. 

             
7       (2.5) 
8 Kari: °nej° 

 

(4) 

 

 

((Bild på whiteboard tavlan)) 

 

            

(5) 
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Karins markerat svagare röst i sitt svar ”nej” (rad 8) framstår som en tvekan 
som gör att hon positioneras som fortsatt osäker i förhållande till sin fråga (K-). 

Lenas fråga ”kommer du ihåg” initierar en epistemisk topikalisering som 
både efterfrågar Karins kunskap och utgör ett sätt för Lena att visa anspråk på 
att de har tidigare gemensamma erfarenheter från tidigare tillfällen som det är 
möjligt för Karin att använda sig av. Frågan relaterar därmed den aktuella 
situationen till vad man gjort och kommer ihåg från tidigare tillfällen. Den 
epistemiska topikalisering som här inleds placerar på så vis den aktuella 
situationen i relation till tidigare situationer orienterade mot samma 
arbetsuppgift. Det centrala är inte i första hand att eleven får visa allt den kan 
och vet sedan tidigare, utan att lärare och elev i tillräcklig omfattning gör några 
erfarenheter gemensamt tillgängliga som resurser i den fortsatta interaktionen. 
Genom att växelvis peka ut texterna på bänken och bilden på tavlan, samordnat 
med de indexerande referenserna ”här” och ”där”, kan läraren och eleven visa 
varandra något av vad de kommer ihåg eller inte kommer ihåg från dessa 
tidigare tillfällen.  

Indexering i interaktion, det vill säga att genom ett visst ord eller uttryck 
implicit hänvisa till en mer omfattande språklig struktur, är generellt ett sätt för 
deltagare att göra sociala referenser utöver den omedelbara situationen (Jaffe, 
2009). I det här fallet återkopplar Lena till tidigare interaktioner kring de olika 
texterna för att därigenom kunna positionera elevens kunskapsmässiga status i 
förhållande till lärandeinnehållet. Viktigt är att elevens kunskapsmässiga status 
är en temporär och relativ positionering som hänger ihop med elevens 
epistemiska hållning till innehållet under olika skeden av interaktionen. Det är 
strävan efter att förändra elevens kunskapsmässiga status i relation till innehållet 
som i hög grad avgör hur interaktionen drivs vidare (jfr Heritage, 2012a). 
 

Textreferenser som semiotiska fält  

Efter det att Karin svarat att hon inte kommer ihåg vad det står i texten, och 
alltså positioneras som fortsatt osäker (K-), riktar sig Lena direkt mot 
läromedelstexten och söker i denna upp en specifik fras som beskriver husets 
skick som ”sjabbigt”. Den epistemiska topikaliseringen av vad de redan vet om 
begreppet ”skick” fortsätter i och med detta och utvidgas ytterligare med stöd i 
att de gemensamt läser ur exempeltexten: 
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Transkription 6:3 Textreferens i en gemensam läshandling 

 
 
Samtidigt som Lena säger att det ”ståjui texten här” pekar hon med sin penna i 
textradernas riktning och upprätthåller turen genom att med ett utdraget 
”mm:::” markera att hon avser att fortsätta tala. Användandet av den 
epistemiska markören ”ju” markerar att texten är en resurs som Karin själv haft 
tillgång till och kunde ha tänkt på (Heinemann, Lindström, & Steensig, 2011). 
Medan Lena fortsätter att söka reda på specifikt var i texten det står, har Karin 
blicken riktad mot texten. När Lena finner det ställe hon sökt läser hon högt 
”lokalen ä inte uthyrd för den ä så sjabbig” (rad 11). Lena använder på så vis 
den utpekade textraden som en resurs för att själv besvara sin tidigare fråga om 
hur huset ”är” (rad 4, transkription 6:2) och utgår från den för att fortsatt ta 
reda på Karins förståelse av ordet ”sjabbig” med frågan ”va betyder dä?” (rad 
12). Genom att Lena läser upp textraden samtidigt som Karin följer hennes 
handling med blicken görs denna textreferens till ett semiotiskt fält som kan bli 
en möjlig resurs för att besvara Karins ursprungliga fråga. 

Lena höjer blicken och tittar mot Karin när hon inväntar hennes svar om 
vad sjabbig betyder, medan Karin har blicken fortsatt riktad mot arbetsbladet 
(rad 13-14). Efter en märkbar tystnad (rad 13) påbörjar Karin ett svar där hon 
beskriver sjabbigt som något som är trasigt. Hon avslutar dock inte turen utan 
avbryter sig efter ” tra-”och fyller istället ut turen med att säga ”ell asså”. Hon 
visar i och med detta en fortsatt osäkerhet och tvekan på flera sätt; genom den 
tydliga tystnad som föregår hennes svar, användandet av ”typ” som en 
tvekansmarkör, det utdragna ”ä::r ” följt av en tystnad samt hur hon avbryter 

9       (0.9) 
10 Lena: .pt ståjui texten här¿ (2.2) mm:::: här(6) 
11       (0.7) lokalen är inte uthyrd för den ä så sjabbi 

 
12       va betyder dä? 
13       (0.9) 
14 Kari: typ den ä::r (1.0) tra- ell asså 
15       (2.3) 
16 Lena: den ä: 
17       (2.1) 

 

(6) 

 

mm:::: här(0.7) lokalen är inte 
uthyrd för den ä så sjabbi 
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det påbörjade svaret och istället övergår till det mer diffusa ”ell asså”. Eleven 
positioneras därigenom fortsatt som mindre kunnig (K-) i förhållande till 
problemet. Efter detta uppstår återigen en längre paus där ingen av deltagarna 
omedelbart fortsätter turen. Efter drygt två sekunders tystnad visar Lena att 
hon inväntar en fortsättning genom att upprepa en del av Karins svar ”den ä:” 
(rad 16). Karin förblir dock tyst och efter ytterligare en relativt lång paus återtar 
Lena turen och besvarar själv sin fråga (rad 18, nedan):  

 
Transkription 6:4 Elevens epistemiska ansvar 

 
 

18 Lena: inte så fräsch sjabbi då är det ganska slitet↑ va. 
19 Kari: °mm° 
20 Lena: det är inte så fina tapeter kanske golvet ä inte så  
21       fint >å de står ju< .h men sen står det så här  
22       (7) (0.5).pt ä:: (1.1) hu- som tur är ä huset i  
23       övrigt ganska gott skick, de betyder ju att resten  
24       ser ganska okej ut va¿ .h de står ganska gott  
25       skick, dä kanske inte ä topp topp topp fräscht men  
26       ↑nästan. hur ska ↑ditt hus va. hur ska re  
27       (8)här huset va. de ska du bestämma. skare va  
28       (0.6)jättefint? skare va: lite sådär? skare  
29       va (.)jätteslitet? De ↑bestämmer du själv. 

  
 

     
30 Kari: °aa° 
31 Lena: äru me? 
32 Kari: °mm?° ((börjar skriva)) 

 

(7) 

 

hu- som tur är ä huset i 
övrigt ganska gott skick 

(8) 
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Lena relaterar ”sjabbi” till något som ”inte är så fräscht” och som är ”ganska 
slitet” och visar med sin betoning och det stigande tonfallet i uttrycket ”slitet” 
följt av frågeordet ”va” en förväntan om att Karin kan förhålla sig till denna 
förklaring. Karin svarar på detta med en minimal respons, ett svagt bekräftande 
”mm”. Detta verkar inte övertyga Lena om att de förstår varandra, utan hon 
utvidgar sin förklaring ytterligare genom att med hjälp av exempel ur texten 
förklara vad begreppet ”skick” kan betyda. Hon visar explicit hur texten är en 
resurs genom markeringen ”men sen står det så här” (rad 21) och läser för 
Karin upp ytterligare en fras ur texten ”hu- som tur är ä huset i övrigt ganska 
gott skick” (rad 22-23). Genom denna läshandling kontrasteras det tidigare 
beskrivna uttrycket ”sjabbigt” mot att vara i ”ganska gott skick” (rad 23), eller 
nästan ”toppfräscht” (rad 25). Betydelsen av begreppet ”skick” som frågan 
handlar om konstrueras på så vis fortlöpande i interaktionen genom att relateras 
till olika kontrasterande beskrivningar. 

Lena behåller fortsatt talturen men övergår till att istället orientera sig mot 
Karins text och att hon nu förväntar sig att Karin ska bestämma hur hon vill att 
hennes eget hus ska vara. Lena pekar med pennan mot Karins text samtidigt 
som hon betonar ordet ”ditt” när hon frågar ”hur ska ditt hus va” (rad 26). 
Därefter lägger hon handflatan mot Karins bild av huset och säger ”hur ska det 
här huset va” (rad 27) och visar att nu betyder det ”här” huset som Karin 
berättar om. Med användande av dessa gester tillsammans med den betonade 
uppmaningen att ”det ska du bestämma” positionerar hon Karin som 
epistemiskt ansvarig för att använda sig av den förklaring hon fått i det fortsatta 
skrivandet. 

Karins ger endast en minimal respons på denna förväntan, ”aa” (rad 30), 
som uttalas med svag röst. Lena försäkrar sig då ytterligare en gång om att de 
förstår varandra när det gäller hur uppgiften ska lösas genom att fråga ”äru me” 
(rad 31) vilket är ytterligare en epistemisk topikalisering som snarast kan förstås 
som en ”epistemic status check” (Sert, 2013). Karin svarar återigen med en 
minimal respons, ”mm” (rad 32), men visar samtidigt kroppsligt en beredskap 
att börja skriva genom att hon greppar pennan och böjer sig fram. Med denna 
handling avslutas bänkinteraktionen och Lena går vidare till nästa elev.  

 

Epistemisk hållning mellan Lena och Karin 

Hela bänkinteraktionen pågår under en minut och sju sekunder från det att 
Lena börjar röra sig mot Karins bänk till dess att hon går vidare till nästa elev, 
vilket visar sig bli Karins bänkkamrat Imran. Om man ser till fördelningen av 
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talutrymme mellan läraren och eleven framträder en överväldigande dominans 
för läraren. Hennes talturer är tidsmässigt betydligt längre än elevens och även 
användandet av gester, pekanden och andra icke-verbala resurser görs i högre 
grad av läraren. Eleven är visserligen den som tar initiativ till interaktionen, men 
hennes deltagande utsträcker sig sedan till korta responser till läraren. Till stor 
del kan detta förstås som ett upprätthållande av institutionellt formade 
identiteter, där läraren är den som anses ha tillgång till den kunskap som behövs 
för att lösa problemet.  

Lärarens verbala dominans kan förstås som ett uttryck för en relativ skillnad 
i kunskapsmässig status mellan deltagarna, där eleven från början positionerar 
sig som mindre kunnig (K-) än läraren som anses ha en högre kunskapsmässig 
status gentemot frågan (K+). Det är denna skillnad som motiverar 
bänkinteraktionens fortsatta förlopp, en skillnad som deltagarna tillsammans 
strävar efter att utjämna genom att ge eleven tillgång till den kunskap hon 
behöver för att kunna fortsätta (Goodwin, 1995; Heritage, 2012b; Melander, 
2012). Det går förstås inte att utifrån den här analysen avgöra om Karin fått 
tillräcklig hjälp. Även om eleven här framstår som passiv i förhållande till 
läraren är det fullt möjligt att hon fått tillräcklig hjälp för att kunna fortsätta på 
egen hand, men det kan också vara så att hon kommer att behöva ytterligare 
stöd. En viktig poäng är dock att inte heller deltagarna själva kan veta om Karin 
fullt ut har förstått hur hon ska göra. När Karin på slutet bekräftar att hon ”är 
med” innebär det att de tillsammans blivit överens om att de nått en tillräcklig 
grad av förståelse för att det ska vara meningsfullt för eleven att fortsätta på 
egen hand. Mer säkra än så kan de inte bli och därmed kan läraren gå vidare till 
nästa elev. Möjligheten finns dock kvar att eleven senare kan be om ytterligare 
hjälp om hon skulle behöva.  

Även interaktionens avslutning sker därmed i relation till en positionering av 
elevens kunskapsmässiga status. De kunskapsmässiga positioneringar som görs, 
i analysen symboliskt beskrivna som K+ respektive K-, bör förstås som 
temporära statusbedömningar som handlar om relativa skillnader och 
förändringar snarare än om absoluta bedömningar av kunskap. Dessa 
temporära kunskapsmässiga positioneringar visar sig därmed ha stor praktisk 
betydelse för hur lärande och undervisning organiseras i bänkinteraktionerna. 

Genom hela bänkinteraktionen riktar sig deltagarnas epistemiska hållning till 
samma lärandeinnehåll, nämligen innebörden och användningen av 
instruktionens begrepp ”skick” för elevens berättelse. Båda deltagarnas hållning 
till detta innehåll förändras gradvis under interaktionens gång. Läraren försöker 
först ta reda på vad eleven redan vet och kommer ihåg, för att sedan övergå till 
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att mer explicit bidra med exempel som kan hjälpa eleven att förstå hur hon ska 
göra. Även elevens hållning förändras på så vis genom att hon i avslutningen 
visar en ny beredskap att skriva vidare på egen hand. Deltagarnas epistemiska 
hållning med avseende på vem som görs ansvarig för att på olika sätt bidra till 
att lösa uppgiften, växlar på så vis. Även epistemiskt ansvar i relation till 
kunskap i bänkinteraktionen är därmed något som fördelas relativt och 
dynamiskt mellan lärare och elev.  

Förändringarna i epistemisk hållning görs i stor utsträckning möjliga genom 
de två epistemiska topikaliseringar som läraren initierar. Den första innebär att 
hon uppmärksammar vad Karin kommer ihåg från vad de tidigare läst om hur 
exempelhuset ser ut, samt vad det betyder (rad 5-26). Den andra epistemiska 
topikaliseringen handlar om elevens ansvar att med hjälp av detta bestämma hur 
just hennes hus ska se ut. Detta blir inledningen till interaktionens avslutning 
när Karin visar att hon är beredd att fortsätta på egen hand (rad 27-32). På så 
vis är epistemiska topikaliseringar en central verbal resurs för deltagarna att 
gemensamt förhålla sig reflexivt till situationen som ett lärandetillfälle. 

De olika texter som ingår i bänkinteraktionen blir till semiotiska fält med 
vilka gemensamt fokus för uppmärksamhet kan etableras. I både 6:3 och 6:4 
fyller olika textreferenser viktiga funktioner som semiotiska fält i deltagarnas 
epistemiska hållning, både när det gäller att uppmärksamma tillgång till kunskap 
och för att fördela epistemiskt ansvar. Lärande och skriftspråkande i 
bänkinteraktionen visar sig på så vis vara både socialt och materiellt distribuerat 
genom hur de olika textreferenserna samordnas med deltagarnas 
kroppshållning, gester och verbala yttranden.  När Karin efter Lenas första 
uppläsning av en fras inte visar en övertygande respons fortsätter Lena med att 
läsa lite till och utvecklar sedan sin förklaring tills Karin visar henne att hon 
förstår. Det är intressant hur deltagarna tillsammans successivt förhandlar om 
hur mycket man egentligen behöver läsa ur de olika texterna för att förstå 
varandra. Det förefaller som om de inte läser mer tillsammans än vad som 
minst behövs för att driva interaktionen vidare. Hur mycket som Lena läser upp 
avgörs av den respons som Karin ger, vilken vägleder henne att läsa de olika 
textreferenserna på just det sätt och i den utsträckning som behövs i den lokalt 
situerade interaktionen; från punkterna på arbetsinstruktionen, till 
exempeltexten och sedan till Karins egen text. De textreferenser som ingår blir 
därmed framförallt indexerande resurser för att lösa det kunskapsmässiga 
problem som interaktionen riktar sig mot. Innehållsliga aspekter utöver det i 
elevens text eller exempeltexten uppmärksammas däremot inte och görs 
därmed inte heller till ett innehållsligt fokus för lärandet i det här exemplet. 
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Ansvarsfördelning och lärande  

Nästa exempel är hämtat från år 4 där eleven Carolin får hjälp av läraren Lotta 
med kapitel 2 i boken om Huset. Interaktionen föregås av att Lotta hjälper 
några pojkar som sitter vid ett bord i korridoren. Medan hon rättar eleven 
Tomas text, springer eleven Carolin förbi bakom dem och försvinner in i 
grupprummet där hon har sin skrivplats. Lotta uppmärksammar inte detta när 
det händer men när hon avslutat hjälpen till pojkarna går hon in till Carolin för 
att fråga hur det går med hennes arbete.  
 

Interaktionens öppning 

Carolin sitter vid en avskärmad plats bakom ett skåp längst in i grupprummet. 
På vägen dit möter Lotta eleven Markus, som gått in för att hämta ett ritpapper 
och som nu står och pratar med Carolin. Samtalet mellan Lotta och Carolin 
inleds på lärarens initiativ redan medan Lotta går genom grupprummet fram till 
Carolins skrivplats bakom skåpet. 
 
Transkription 6:5 Elevens ansvar att jobba på 

 
 
Lotta inleder med en öppen fråga om hur det går (rad 1). Carolins svarar på 
detta genom att försvara sig med att Markus ”pratar me mej” (rad 2). Hon 
uppfattar alltså Lottas fråga som en slags anklagelse om att hon inte gjort det 
hon borde. Lotta påbörjar en uppmaning till Markus om att inte prata (rad 3) 
som dock avbryts av att även Markus säger något som framstår som ett försvar 
(rad 4). I rad 6 riktar sig Lotta explicit till Markus och påpekar att ”behöver hon 
jobba vet du”. Därmed håller hon Markus som ansvarig för att låta bli att 
hindra Carolin från att ägna sig åt rätt saker. I den följande turen tar dock 

1 Lott: hu går de? 
2 Caro: han pratar me mej. 
3 Lott: ja prata int- 
4 Mark: (säger mitt-) 
5 Caro: (ohörbart) 
6 Lott: mm men ↑nu >behövero-< behöver hon jobba vet du. 
7 Caro: ja ä nästan klar. 
8 Lott: .h fåjase hur långt haru kommit från stjärnan. 
9 Caro: här 
10 Lott: a: men nu ↑måste vi sätta lite fart[vet du.     ] 
11 Caro:                                    [>ja ja ja ja] ja<  
12  men (0.5) ja håller (.) p[å ] 
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Carolin själv ordet och positionerar sig själv som ansvarig genom att hävda att 
hon är ”nästan klar” (rad 7). 

Lotta nöjer sig dock inte med Carolins svar att hon nästan är klar, utan vill 
ha stöd för detta anspråk genom att fråga efter hur mycket Carolin skrivit sedan 
en tidigare markering i texten i form av en stjärna (fig. 6:3). Carolin pekar i 
texten och säger med emfas ”här” (rad 9). Lottas svar i rad 10 ”a: men nu måste 
vi sätta lite fart vet du”, demonstrerar att hon inte bedömer Carolins 
arbetsinsats som tillräcklig. Hon använder sig både här, liksom tidigare i rad 6, 
av markören ”vet du”, vilket generellt är ett sätt att visa förväntan om någon 
slags gemensamt känd kunskap (Asmuss, 2011). Här syftar ”vet du” inte i första 
hand mot en epistemisk topikalisering utan indexerar en snarast en förväntan 
om att eleverna borde vara medvetna om behovet av att ”jobba” (rad 6) och att 
”sätta fart” (rad 10).  Att detta är gemensamt känd förväntan bekräftas av 
Carolin när hon i rad 11-12 överlappar Lottas evaluering med att upprepa ”ja ja 
ja …” och när Lotta talat klart försvarar hon sig med att hon ”håller på” (rad 
12).  
 

 
Figur 6:3 Carolins text med stjärnan i kanten 

Den här bänkinteraktionen initieras av läraren i syfte att övervaka att eleverna 
håller sig till sina uppgifter, eller som Clarke beskriver det ”getting students on-
task” (2004). Det händer också mycket i den här interaktionens öppning som 
har en moralisk betydelse. Skrivandet av en berättelse framställs här som ett 
”jobb” där eleven hålls ansvarig för att vara disciplinerad och använda tiden väl. 
Denna normativa förväntan på vad det innebär att delta i denna literacypraktik 

 

Carolins text 

 

Stjärnan 
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är något som både lärare och elever orienterar sig mot, och på så vis 
upprätthåller. Lärarens markering i texten i form av en stjärna visar att detta är 
något som aktualiserats även tidigare i den här uppgiften. Deltagarnas 
epistemiska hållning till skrivandet riktar sig därmed i första hand mot hur 
mycket som eleven har skrivit sedan läraren kollade förra gången. Vad eleven 
innehållsligt skrivit om uppmärksammas här inte alls, utan här riktar man sig 
enbart mot textens omfattning, där stjärnan ingår i det semiotiska fält som de 
använder sig av för att evaluera Carolins arbetsinsats. 
 

Att veta hur mycket man gjort 

Transkription 6:6 Evaluerar elevtexten mot stödpunkterna 

 
 
 
 

13 Lott:                      [nu] ska vi se vicken punkt äru 
på¿ 

14 Caro: (0.6)((pekar i sin text)) hm 

 
15 Lott: vart haru- >amen du< vart haru ditt de här pappret. 
16  (1.3) 
17 Caro: ja har glömt å skri- (0.3) ja¿  
18 Lott: ska vi kolla få vi se. ((tar upp plastmappen)) 
19 Caro: oj. (0.5) hon: ä kär i en som hete Conrad 
20 Lott: nu haru gjort så här? (1)(0.9) att du har gjort alla  

                         
21  dom här, stämmer de¿ 
22 Caro: mm 

 

Carolins text 

Carolins bild av huset 

Plastmapp med stödfrågor, 
skrivbok mm. 

Arbetsbladet med 
stödpunkter 

(1) 
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Under tiden som de pratar följer Lotta med Carolin till hennes plats och sätter 
sig tillrätta bredvid henne. När hon satt sig frågar hon vilken punkt som Carolin 
är på (rad 13), vilket refererar till den arbetsinstruktion i form av ett antal 
stödpunkter som eleverna fått till kapitel 2 (se fig. 6:4). Istället för att svara med 
vilken punkt det är svarar Carolin genom att peka i sin egen text (rad 14). Här är 
alltså läraren och eleven först inte överens om vilken text som de egentligen ska 
förhålla sig till i och med att de refererar till olika texter. Denna oenighet om 
vilken text de riktar sig mot följs av att läraren initierar en slags reparation (rad 
15) genom att hon explicit frågar efter var Carolin har sitt papper. Carolin 
svarar på detta med ett ursäktande ”ja har glömt å skri-” (rad 17) och riktar sig 
därmed inte heller nu mot papperet med punkterna. Lotta tar då själv upp den 
gröna plastmappen med arbetsmaterial och plockar fram stödpunkterna. 
Genom detta visar hon i handling vilken text det är hon avser med sin fråga. 
Interaktionen mellan Lotta och Carolin kan därefter fortsätta med 
stödpunkterna på papperet som ett gemensamt fokus.  

När Lotta tagit fram papperet drar hon med fingret längs med alla 
punkterna samtidigt som hon frågar Carolin om hon gjort alla, det vill säga om 
hon skrivit och berättat något utifrån var och en av dem (rad 20). Lotta tittar 
inte själv efter för att jämföra Carolins text med papperet, utan riktar blicken 
mot Carolin. Därigenom överlåter hon ansvaret för att evaluera vad som gjorts 
till eleven själv. Carolins minimala respons ”mm” i rad 22 ger inget klart svar på 
om hon har ”gjort alla dom här” (rad 20), utan Lotta konkretiserar sin fråga 
ytterligare genom att explicit hänvisa till den näst sista punkten ”haru berätta 
om hur det ser ut i lägenheten” (rad 23). Carolin upprepar nu sin respons ”mm” 
med ett svagare tonfall (rad 24), men framstår sedan mer tvekande i rad 26-27 

23 Lott: haru berätta om hur sere ut i lägenheten? 
24 Caro: °mm° 
25 Lott: a: 
26 Caro: m- nej ja hante berätt .h berätta nå- (0.4) ja jo det  
27  har ja, 
28 Lott: (2)haru gjort de. 

                  
29 Caro: mm: 
30 Lott: mm: 

 

(2) 
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när hon först hävdar att hon inte har berättat, för att sedan avbryta sig och efter 
en kort paus ändra sig till att ”ja jo det har jag”. Lotta visar att hon inte är helt 
övertygad, men fortsätter att ställa frågan direkt till Carolin när hon återigen 
frågar efter ”haru gjort det”, med en betoning på ”gjort”. När Carolin på detta 
svarar med ett betonat ”mm”, godtar Lotta hennes anspråk och går vidare till 
den sista frågan på papperet. 

För att tillsammans kunna evaluera hur mycket som eleven här har gjort är 
det centralt hur deltagarna etablerar ett gemensamt fokus till samma papper, det 
vill säga stödpunkterna. Det första som görs är därför att läraren försäkrar sig 
om att de båda verkligen refererar till samma papper när de ska evaluera hur 
mycket som Carolin skrivit. När detta etablerats överlåts ansvaret för 
evalueringen till eleven själv, som får berätta vilka punkter hon gjort eller inte. 
På så vis förändras lärarens epistemiska hållning från att själv kolla upp hur 
mycket eleven skrivit, till att rikta sig mot hur hon själv med hjälp av punkterna 
kan ta reda på hur mycket hon gjort.  

 

 
 

Figur 6:4 Stödpunkter till kapitel 2, ”Personbeskrivningar” 

 

Att bli färdig 

När de blivit överens om att den näst sista punkten är avklarad fortsätter Lotta 
till den sista punkten på papperet som hon läser upp högt: 
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Transkription 6:7 Skriver till den sista punkten 

 

 
 
Lotta försätter med att peka ut den sista punkten ”berätta om hur personen 
känner sig just nu” (rad 32).  Carolin svarar genom att direkt rikta sig framåt 
mot vad hon ska skriva och visar därmed att detta är en punkt som hon ännu 
inte gjort (rad 34). Hon besvarar arbetsinstruktionens fråga verbalt med att säga 
”kär” vilket hon också direkt skriver i sin text.  

Här sker ett skifte i deltagarnas hållning, från hur mycket som eleven gjort 
till en orientering mot det fortsatta innehållet i berättelsen. Lotta ställer frågor 
som ger Carolin möjlighet att förtydliga sig att det är en ”han” som visserligen 

31  (0.5) 
32 Lott: berätta om hu personen känner sig just nu? 

       
33  (2.0)  
34 Caro: kär, 

    
35  (1.0)((Carolin skriver))  

 

 
 

(3) 

  

(4) 

36 Lott: ja↑ ha hon träffa en kille elle han eller hon¿ 
37 Caro: .pt (.)han 
38 Lott: han har[an-       ] 
39 Caro:        [(ohörbart)] 
40 Lott: ha han träffa en ↑tjej. 
41 Caro: ja: 
42 Lott: a::. (0.2) då [kan du ju skriva om dä] 
43 Caro:                       [han ha inte träffa nån] men han ä ↑kär  
44  i en. 
45 Lott: han ä ↑kär i en. o[kej.] 
46 Caro:                   [han ] [kär] 
47 Lott:                          [mm ] 
48 Caro: oj 
49  (1.2) 
50 Caro: han [är kär    ] 
51 Lott:     [han ä glad] för han kanske ä kär. 
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inte har träffat en tjej, men som är kär i en (raderna 36-44). Lotta bekräftar 
samtidigt att ”då kan du ju skriva om dä” (rad 42) och visar att hon förstått 
genom att upprepa ”han ä kär i en. okej” (rad 45). Medan Carolin skriver deltar 
Lotta i skrivhandlingen genom att med blicken följa med i skrivandet och lämna 
korta kommentarer. Hon refererar också åter till frågans innehållsliga 
formulering (hur personen känner sig) i turen på rad 51, där hon 
uppmärksammar känslan ”glad” i samband med att vara kär.  Men även om 
deras gemensamma fokus här förändras i riktning mot berättelsens handling blir 
det tydligt att det centrala för Lotta är att Carolin ska bli färdig med sin text 
genom att skriva något som motsvarar den sista punkten.  

Bänkinteraktionen pågår ytterligare cirka en minut. Lotta sitter kvar bredvid 
Carolin under de ca 20 sekunder det tar för henne att skriva färdigt. Hon ber 
Carolin att skriva sitt namn på papperet eftersom hon ska ta in det för rättning. 
Innan bänkinteraktionen avslutas riktar hon sig fram mot instruktionen på 
tavlan för att försäkra sig om att Carolin vet vilken uppgift hon nu ska fortsätta 
med, att rita en bild till sin berättelse.  
 

Epistemisk hållning mellan Lotta och Carolin 

Det lärandeinnehåll som lärare och elev förhåller sig till i ovanstående exempel 
handlar främst om hur man kan veta hur mycket man har gjort och vad som 
återstår att göra. Exemplet med Lotta och Carolin synliggör därmed hur en 
väsentlig aspekt av att delta i literacypraktiken ”skriva fiktionstext” handlar om 
att självständigt kunna organisera och reglera sitt skrivande i relation till givna 
instruktioner. När interaktionen inleds är det läraren som inte har tillgång till 
information om hur långt eleven hunnit (K-), vilket dock eleven själv förväntas 
veta (K+). Interaktionen motiveras på så vis inledningsvis utifrån behovet för 
läraren att skaffa sig kunskap om hur det går för eleven. Läraren använder sig 
vid flera tillfällen av epistemiska topikaliseringar för att uppmärksamma att det 
som de nu håller på att göra handlar om att evaluera elevens text mot 
arbetsinstruktionen: 
 

- Får jag se hur långt har du kommit från stjärnan? (rad 8) 
- Nu ska vi se vilken punkt är du på? (rad 13) 
- Vart har du ditt det här papperet? (rad 15) 
- Ska vi kolla får vi se? (rad 18) 
- Nu har du gjort så här att du har gjort alla dom här, stämmer det? (rad 

20) 
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- Har du berättat om hur det ser ut i lägenheten? (rad 23) 
- Har du gjort det? (rad 28) 
- Då kan du ju skriva om det. (rad 42) 

 
Jämfört med det första exemplet fyller de epistemiska topikaliseringarna här en 
annorlunda funktion. Medan det första exemplet handlade om att lära sig om 
hur frågan om husets skick skulle kunna appliceras på Karins text, är detta 
andra exempel mer riktat mot skrivandet som procedur. Det handlar om att lära 
sig hur man kan använda sig av en arbetsinstruktion för att hålla ordning på vad 
man gjort och vad som återstår att göra. Papperet med stödpunkter utgör på så 
vis ett semiotiskt fält som blir direkt organiserande för hur lärandet görs i den 
här bänkinteraktionen i riktning mot att eleven ska bli allt mer självständig i att 
reglera sitt eget arbete. 

Epistemisk hållning handlar därmed inte bara om att skaffa sig tillgång till 
kunskap om ett lärandeinnehåll, utan i hög grad också om vem som kan hållas 
ansvarig för vad. Liksom i det första exemplet med Karin är det eleven som 
positioneras som ansvarig för att bestämma vad hon ska berätta om i sin 
berättelse. Innehållet i berättelsens handling värderas dock inte i någon större 
utsträckning och inte heller ställer läraren några frågor till eleven för att utveckla 
texten. Både i exemplen här och i materialet som helhet godtar läraren det som 
eleven vill skriva om så länge som arbetsinstruktionen följs. Lärarens ansvar blir 
framförallt att bidra med en struktur för att göra detta möjligt, i Karins fall 
genom att läraren förklarar vad ordet skick betyder och i Carolins fall genom att 
läraren visar på punkterna.  

En skillnad mellan de två interaktionerna är dock att i det första fallet är det 
eleven själv som upplever ett problem som hon vill ha hjälp med, medan det i 
det andra exemplet är läraren som ger uttryck för att det finns ett problem, 
nämligen att Carolin behöver ”sätta fart”. Även detta kan förstås som en följd 
av den epistemiska ansvarsfördelningen mellan deltagarna där de förväntningar 
som skapas i interaktionen när det gäller elevers initiativ i högre grad riktas mot 
innehållsliga aspekter av skrivandet, medan lärarens initiativ handlar om att se 
till att eleverna håller sig till uppgiften.  

 

Förhandling om epistemiskt företräde 

I exemplet med Carolin framträder ingen egentlig oenighet när det gäller 
elevens ansvar för att hålla sig till arbetsinstruktionen och de rutiner för detta 
som läraren aktualiserar. I andra exempel kan det dock finnas olika 
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uppfattningar kring sådana normativa förväntningar som kan leda till 
förhandlingar mellan lärare och elev. Detta blir tydligt i ett tredje exempel från 
arbetet med Huset, där eleven Markus får hjälp av läraren Lotta med att rätta 
sin text. Han har skrivit en berättelse om den blott 12-årige professorn Ögat 
som fått en blåtira eftersom han, som Markus själv beskrivit det, har fått ett 
”xtroment” i sitt öga. Lotta förstår först inte vad han menar med detta så 
Markus visar med en animerad förklaring hur något har exploderat när Ögat 
pysslat lite. Lotta förstår så småningom att han syftar på ett ”experiment” och 
förklarar för honom hur detta ska stavas så att han kan korrigera sin text. 
 
Transkription 6:8 Förhandling om epistemiskt företräde och lärandeinnehåll  

 

15 Lott: jah äre ↑experiment du menar. då stavar man så  
16  här ska vi se. 
17  (2.3) ((skriver)) 
18 Lott: fast de va ↑bra stava.  
19  (3.3)((skriver)) 
20 Lott: såhär. (1)(0.7) experiment. 

                     
21 Lott: i ögat.så så stavar du experiment. 
22 Mark: ögat kan inte ta bort- 
23 Lott: då fåru- skaru ändra till de Markus¿ såru vet de. 
24 Mark: varå? 
25 Lott: här experiment. så här stavaru de?  

26  ((pekar)) (2) kolla? 

                   
 

 

 (1) 

 

(2) 
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Lotta tar pennan från Markus och skriver i kanten på hans papper ordet 
”experiment” samtidigt som hon kommenterar ”fast de va bra stava” (rad 18). I 
och med detta refererar hon till hur Markus har skrivit ordet, som trots att det 
inte var korrekt ändå var ljudenligt stavat i relation till Markus uttal av ordet. 
När hon skrivit färdigt pekar hon på det ord hon skrivit och verbaliserar vad 
hon gjort, ”såhär. (0.7) experiment. i ögat. så stavar du experiment” (rad 20-21). 
Hon uppmärksammar honom därigenom på att han nu har tillgång till 
information om hur det egentligen ska stavas. 

Markus visar dock inte tydligt för Lotta att han har blicken riktad mot det 
ord hon pekar ut (rad 20), och ger inte heller i sin tur på rad 22 någon respons 
på det som Lotta visar honom. Istället börjar han formulera vad han vill 
fortsätta att skriva om, ”ögat kan inte ta bort-” (rad 22). Lotta förtydligar då sin 
uppmaning till honom att ändra på det felstavade ordet ”då fåru- skaru ändra 
till de Markus¿ såru vet de.” (rad 23), och gör än mer explicit att deras samtal 
handlar om vad Markus behöver förändra, det vill säga lära sig hur ordet ska 
stavas. I Markus respons på rad 24, ”varå?”, visar det sig dock att han inte har 
följt med i det som läraren uppmanat honom. Detta initierar en reparation och 
Lotta förtydligar än en gång ”här experiment. så här stavaru de? kolla?” 
samtidigt som hon återigen pekar ut ordet och uppmanar honom att ”kolla” 
(rad 26).  Detta innebär att hon gör en epistemisk topikalisering som handlar 
om att Markus behöver titta på ordet för att kunna veta hur det ska stavas, och 
därmed kunna ändra i sin text. 

Markus visar då till slut Lotta att han uppmärksammar det hon skrivit.  Han 
böjer sig tydligt fram och demonstrerar att han tittar på det för att sedan 
konstatera att ”jaha men jag behöver inte ändra de, ögat-” (rad 28). Även om 
han alltså inte håller med Lotta om behovet av att ändra stavningen, deltar han 
därmed i att topikalisera rättningsaktiviteten i relation till att veta hur ordet ska 
stavas. Istället börjar han återigen säga något om fortsättningen på texten 
”ögat” (rad 28). Han avbryts av Lotta som överlappar hans tal genom att 
ifrågasätta om han verkligen kommer att komma ihåg att ändra om han inte gör 
det direkt (rad 29). Med ett svagare tonfall hävdar nu Markus att ”jo”, han 

27   (0.7) 
28 Mark: jaha men ja behöver inte ändra de, [ögat-]  
29 Lott:                                    [ kom ]meru ihåg 

de  
30  men du du kommer inte komma ihåg de. 
31 Mark: °jo° 

32 Lott: så ändra- nej ändra nu direkt. annars så kommer  
33  vi inte komma ihåg de. 
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kommer ihåg det (rad 31), men Lotta uppmanar honom igen att ”ändra nu 
direkt. annars så kommer vi inte komma ihåg de” (rad 32-33) 

Markus önskan om att formulera fortsättningen på sin berättelse om Ögat 
hamnar här i konflikt med lärarens krav på att rätta till det felstavade ordet. 
Dessa två parallella projekt drivs i en förhandling mellan deltagarna om vad 
som ska vara i fokus för den fortsatta bänkinteraktionen.  Lotta ”vinner” dock 
denna förhandling i när hon i raderna 29-32 insisterar på att han ska ändra 
direkt för att komma ihåg vad han ska skriva och Markus fattar tag i pennan. 
Med fortsatt stöd av Lotta som bokstaverar ordet för honom suddar sedan 
Markus ut det felstavade ordet och skriver sedan in det med rätt stavning (visas 
ej i transkript).  

 

Epistemisk hållning mellan Lotta och Markus 

I detta exempel förhåller sig lärare och elev till stavning som ett lärandeinnehåll. 
De gör en epistemisk topikalisering över flera på varandra följande turer som 
innebär en förhandling om vilka strategier man behöver för att komma ihåg så 
att eleven kan ändra stavningen av ”experiment”. Jämfört med tidigare exempel 
synliggörs på så vis ytterligare en funktion som epistemiska topikaliseringar kan 
ha i interaktion, nämligen att användas för förhandlingar om ett lärandeinnehåll. 
I det här fallet blir lärandeinnehållet ett resultat av en förhandling mellan två 
möjliga projekt, att skriva om det felaktiga ordet eller att samtala om 
berättelsens fortsättning. Läraren använder sig i denna förhandling av 
rättningspraktiken som en rutin när hon med hjälp av den epistemiska 
topikaliseringen argumenterar för att eleven ska sudda och ändra i texten för att 
komma ihåg hur det ska vara. Detta sätt att skriva in det korrekta ordet i texten 
följer ett mönster av hur rättningen har gått till tidigare i samma text, och det är 
också en vanligt förekommande rutin i datamaterialet som helhet. På så vis kan 
rutinen rättning förstås som en literacypraktik som läraren använder som en 
resurs för att vinna epistemiskt företräde i interaktionen. 

Detta exempel uppmärksammar hur lärande och skriftspråkande i 
interaktion även inrymmer förhandlingar och maktanspråk som får betydelse 
för vilka literacypraktiker som formas i och genom undervisningen. Resultatet 
av förhandlingen mellan läraren och eleven pekar också mot hur 
ordningsfrågor, att ta ansvar för att korrigera sin text, blir överordnat att ta vara 
på elevens innehållsliga idéer. Trots att Markus verkar helt upptagen av sin idé 
om hur han ska berätta vidare om Ögat, använder sig läraren av sin position för 
att ge rättningspraktiken företräde. Inte heller efter det att ordet blivit rättat blir 
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berättelsens innehåll föremål för samtal, utan när Markus har skrivit om ordet 
avslutas bänkinteraktionen och Lotta fortsätter till nästa elev. Lärande i 
bänkinteraktionen är på så sätt inte en värdeneutral handling, utan visar sig vara 
genomsyrad av normativa förväntningar om ordning och reda i skrivandet.  

 

Literacyhändelser i ett lärandeperspektiv – mer än tal kring text 

Sammanfattningsvis visar de tre exemplen hur lärande i bänkinteraktionerna 
handlar om att lösa olika kunskapsmässiga problem i relation till skrivandet av 
berättelser – hur man kan använda sig av ett givet stödord i sin berättelse 
(Karin), hur man vet att man följer arbetsinstruktionen (Carolin) samt hur man 
gör texten stavningsmässigt korrekt (Markus). Bänkinteraktionerna syftar till att 
utjämna någon form av kunskapsmässig obalans i förhållande till dessa 
problem, där det i allmänhet är eleven som behöver få hjälp att förändra något 
för att kunna lösa problemet (jfr Heritage, 2012a). Varje ny interaktion etableras 
i relation till andra tidigare händelser; Karin anpassar sitt sätt att söka Lenas 
uppmärksamhet genom att lyssna till när en kamrat får hjälp, Lotta söker upp 
Carolin för att följa upp en tidigare interaktion efter det att Carolin sprungit 
förbi bakom henne medan hon var upptagen med en annan elev och Markus 
får hjälp att rätta den text han skrivit föregående lektion. Varje ny 
bänkinteraktion etableras på så vis lokalt av deltagarna anpassat till den 
omgivande lokala kontexten. De kontextuella förutsättningarna utgörs både av 
det som finns tillgängligt i den fysiska omgivningen och av tidigare rutiner och 
erfarenheter, till exempel när det gäller undervisningens literacypraktiker. 
 

Lärande som förändrat deltagande i en literacypraktik 

Att skriva berättelser är en vanligt förekommande aktivitet på mellanstadiet och 
de undervisningsmönster som framkommer i det här kapitlets exempel ingår i 
en literacypraktik med en lång tradition. Genom att analytiskt utgå från 
begreppet epistemisk hållning har jag kunnat visa hur deltagarnas interaktion 
inte bara handlar om att få tillgång till kunskap för att kognitivt kunna lösa de 
problem som initierar bänkinteraktionerna. Vem som har tillgång till vilken 
kunskap i olika skeden av bänkinteraktionen är visserligen en viktig del av den 
epistemiska hållningen, men även dimensionerna ansvar och företräde 
aktualiseras i alla tre exemplen på olika sätt (Stivers et al., 2011a).  

När det gäller epistemisk tillgång behöver deltagarna inledningsvis göra 
tydligt vem som har tillgång till vilken kunskap i relation till problemet för att 
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sedan kunna förändra detta. I alla de tre exemplen här innebär det att läraren 
skaffar sig tillgång till vad eleven redan kan, vet eller har gjort. Lena frågar 
Karin om vad hon kommer ihåg från de tidigare texterna, Lotta kollar upp hur 
mycket som Carolin har skrivit från stjärnan och frågar vilken punkt hon är på 
och när det gäller Markus behöver hon först förstå vad det är för ett ord han 
syftar på i sin berättelse. Detta är en förutsättning för att deltagarna med hjälp 
av epistemiska topikaliseringar ska kunna påminna varandra, rikta 
uppmärksamheten eller ställa frågor som bidrar till att på något sätt förändra 
den kunskapsmässiga statusen i relation till lärandeinnehållet. 

I samtliga bänkinteraktioner aktualiseras också frågor om epistemiskt 
ansvar. Karin hålls till exempel ansvarig för att själv bestämma i vilket skick 
hennes hus är, Carolin positioneras som ansvarig för att ”jobba på” och 
dessutom veta hur mycket hon gjort och Markus hålls ansvarig för att rätta 
direkt så att han inte glömmer bort att ändra stavningen. Lärarens epistemiska 
ansvar handlar om att ta reda på vad som är elevens problem och inledande 
förståelse, bidra till en struktur som kan hjälpa eleven att förändra sin förståelse 
samt att inte avsluta bänkinteraktionen förrän eleven visar beredskap att 
fortsätta på egen hand.  

Epistemiskt företräde aktualiseras framförallt vid de tillfällen då det uppstår 
oenighet kring hur en uppgift ska lösas, som till exempel när Markus och Lotta 
förhandlar om ifall han behöver ändra direkt eller inte. Men det framgår också 
tydligt genom det sätt som deltagarna positioneras kunskapsmässigt till varandra 
att det i allmänhet är läraren som utifrån sin position har högre kunskapsmässig 
status och som därmed i allmänhet har epistemiskt företräde när det gäller hur 
en uppgift ska genomföras. När det gäller berättelsernas innehåll är det dock i 
allmänhet eleven som ges epistemiskt företräde, det är denne som själv ska 
bestämma vad den ska skriva om. 

Att lära sig skriva berättelser handlar alltså inte bara om att använda sin 
fantasi och kreativitet för att åstadkomma en intressant berättelse. I minst lika 
hög grad handlar det om att kunna göra val, organisera och reglera sitt 
skrivande i relation till arbetsinstruktionen samt att efteråt gå igenom och 
korrigera sin text utifrån lärarens rättningsanvisningar, ett resultat som ligger i 
linje med vad tidigare forskning om elevers eget arbete har visat (Bergqvist, 
2007; Österlind, 1998). Lärandeinnehållen i de tre exemplen handlar i hög grad 
om att kunna följa och använda sig av skrivuppgiftens instruktioner på ett 
korrekt sätt. De innehållsliga aspekterna av elevernas berättelser 
uppmärksammas knappast alls, vilket kan tyckas något motsägelsefullt mot 
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bakgrund av läromedlets framskrivna intention att stimulera elevernas kreativa 
skrivande.  

Att det blir på detta sätt framstår dock utifrån analyserna som en följd av 
hur epistemiskt ansvar och företräde fördelas mellan lärare och elev. Så länge 
som arbetsinstruktionen och berättelsens inramning i de olika kapitlen följs är 
det tydligt hur det blir eleven som på egen hand förväntas ta ansvar för vad 
berättelsen ska handla om, medan läraren i exemplen varken kommenterar eller 
evaluerar berättelsens innehållsliga kvaliteter. Det är Markus som väljer att 
skriva om professorn som får ett experiment i ögat, Karin uppmanas att själv 
bestämma i vilket skick hennes hus är och Carolin är den som ska bestämma 
huruvida huvudpersonen är ”glad för att han är kär” eller inte. Eftersom frågor 
om berättelsens handling är något som eleven har epistemiskt företräde i, tycks 
det som om lärarna undviker att blanda sig i de aspekterna av skrivandet. Istället 
förhåller de sig till den inramande strukturen i stödpunkter och exempeltext. 
Vad som görs till lärarens respektive elevens ansvar och vad man utifrån detta 
har anledning att gemensamt uppmärksamma, liksom vad man inte 
uppmärksammar, begränsar på så vis vilket innehåll som det blir möjligt att lära 
något om i bänkinteraktionen.  Ett viktigt resultat utifrån analyserna blir därför 
att hur fördelning av epistemiskt ansvar och företräde mellan lärare och elever 
görs blir en väsentlig aspekt av vilket lärandeinnehåll som konstrueras. 

Lärandet i bänkinteraktionerna handlar på så vis inte bara om att förändra 
sin förståelse i relation till olika språkliga problem i skrivandet. Deltagarnas 
epistemiska hållning riktas i minst lika hög grad mot förhandlingar kring sociala 
och normativa elevideal när det gäller att delta i literacypraktiker. Analyserna 
synliggör på så vis hur deltagarna i sin epistemiska hållning länkar de enskilda 
literacyhändelserna till tidigare erfarenheter av literacypraktiker i klassrummets 
kontext. Detta riktar sig mot att eleverna förväntas förändra sitt deltagande mot 
ett ökat individuellt ansvarstagande och självreglering i relation till givna 
instruktioner, vilket ligger i linje med det som Carlgren et al. (2006) beskriver 
som en ny dold läroplan i det senmoderna skolsystemet. 

 

Texternas samordnande och indexerande funktion 

I arbetet om ”Huset” använder lärare och elever olika slags textreferenser för 
sitt gemensamma meningsskapande i samband med att de löser det problem 
som motiverar bänkinteraktionen. Även om det är elevens text som 
interaktionen framförallt syftar till att utveckla refererar de också till flera andra 
texter som till exempel läromedelstexten, elevens egna och läromedlets bilder av 

112 
 



”Huset”, texten på tavlan och arbetsinstruktionerna. Dessa textreferenser utgör 
semiotiska fält som deltagarna använder sig av för att skapa gemensamt fokus 
för uppmärksamhet. 

Arbetsordningen i de båda klasserna ser något olika ut. Medan man i år 5 
inleder arbetet med ett kapitel med att göra sin bild avslutar man istället i år 4 
skrivandet med att illustrera berättelsen. Detta får viss betydelse för i vilken 
utsträckning bilden blir relevant i elevernas skrivande. Medan den ofta blir 
viktig för skrivandet i år 5 uppmärksammas den knappast alls i år 4. I år 5 har 
eleverna dessutom fått ut kopior av läromedlets exempeltext. Genom att läsa 
upp brottstycken ur denna text kan läraren Lena påminna eleven Karin om 
tillgängliga resurser för att lösa hennes problem genom att peka ut vissa fraser. 
Inte minst framstår de stödpunkter som lärarna i båda klasserna kopierat från 
lärarhandledningen som starkt inramande för vad som blir möjligt för eleverna 
att skriva och berätta om. Stödpunkterna blir en ordnande struktur för 
elevernas skrivande som så gott som samtliga elevtexter följer och som avgör 
när en berättelse anses vara färdig. Mest tydligt syns detta i exemplet med 
Carolin när de prickar av vilka stödpunkter som är avklarade. Stödpunkterna är 
också en struktur som eleverna använder sig av för att motivera en 
hjälpförfrågan, som t.ex. i interaktionen mellan läraren Lena och eleven Karin. 
Vilka referenser som pekas ut eller läses upp sker inte slumpartat utan beror 
alltså på vilka texter och bilder som redan har introducerats i klassen. 

Även hur mycket man läser upp eller pekar ut är väl anpassat till vad som 
behövs i förhållande till det problem som etablerats. Först när Karin inte kan 
komma ihåg vad de tidigare sagt om huset läser Lena lite till ur exempeltexten. 
När Carolin inte visar sig medveten om stödpunkterna tar Lotta själv fram 
papperet och pekar mot dessa och i takt med att Markus gör motstånd mot att 
ändra pekar hon allt tydligare ut det rättstavade ordet hon skrivit i kanten. 
Denna gradvisa anpassning av hur mycket eller lite av texten som 
uppmärksammas är något som förhandlas tur-för-tur i interaktionen. De korta 
textreferenser som görs fungerar på så vis indexerande i förhållande till en viss 
arbetsrutin eller tidigare textsamtal, där lärare och elever i bänkinteraktionerna 
läser precis så mycket som behövs för att lösa bänkinteraktionens problem, 
men inte mer. 

Olika läs- och skrivhandlingar integreras på så vis i bänkinteraktionen 
genom samordning av materiella texter, verbala resurser samt kroppshållning. 
De olika textreferenserna används av deltagarna för att påminna om sådant man 
tidigare gjort eller talat om tillsammans, rikta uppmärksamheten mot det som 
för tillfället är problematiskt på något sätt eller visa på möjliga resurser för att 
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hantera de problem som bänkinteraktionerna syftar till att lösa. Det 
gemensamma läsandet och skrivandet visar sig på så vis vara socialt och 
materiellt distribuerat till sin karaktär där de olika resurserna används av 
deltagarna för att gradvis kunna förändra sin epistemiska hållning i relation till 
olika aspekter av skrivuppgiften om ”Huset”.  

 

Förändrad epistemisk hållning genom interaktionen 

Att lärare och elever i klassrummets bänkinteraktioner ägnar sig åt lärande är 
inte på förhand givet utan visar sig vara något som görs av deltagarna själva 
genom hur de reflexivt förhåller sig till förändringar i epistemisk hållning och 
därigenom förändringar i kunskapsmässig status. För att på något sätt kunna 
förändra sin epistemiska hållning till ett delat innehållsligt fokus behöver 
deltagarna tillsammans förhandla och bli överens om att de håller på att lära om 
något, vad det är de tillsammans håller på att lära om liksom hur de 
kunskapsmässigt positionerar sig till detta något i relation till varandra. Detta 
görs till stor del med användande av epistemiska topikaliseringar som leder till 
en reflexiv medvetenhet om att man tillsammans ägnar sig åt lärande. De tre 
exemplen i det här kapitlet synliggör hur interaktionen i dessa fall riktar sig mot 
att möjliggöra elevens förändrade deltagande i förhållande till att kunna följa 
uppgiftens struktur.  

Som jag tidigare uppmärksammade i samband med exemplet om Karin är 
det alltså bara genom att lärare och elever tillsammans uppmärksammar 
lärandeinnehållet och positionerar sig till det som förändring kan ske. I vilken 
utsträckning som elevens förändrade kunskapsmässiga status och beredskap att 
fortsätta på egen hand sedan verkligen leder till att denne kommer att kunna 
fortsätta göra uppgiften på egen hand är dock fortfarande en öppen fråga när 
en bänkinteraktion avslutas. Även om en elev i en bänkinteraktions avslutning 
svarar jakande när en lärare frågar ”ä’ru med?”, kan varken eleven, läraren eller 
den som analyserar interaktionen egentligen veta i vilket grad det sedan 
kommer att fungera respektive vilka problem som eventuellt kvarstår. Elevens 
bekräftelse kan därför bara förstås som en beredskap att på nytt prova själv och 
inget mer. Lärande i bänkinteraktionerna, liksom lärande ur ett socialt 
perspektiv överhuvudtaget, inrymmer på så vis alltid ett mått av osäkerhet i den 
meningen att deltagarna aldrig kan vara helt säkra på att de har förstått något på 
samma sätt eller att eleven fått tillräckligt med hjälp. Det finns dock inget annat 
”säkrare” sätt att organisera lärande i interaktion. Lärande som förändrat 
deltagande kan bara ske gradvis genom att människor öppet förhandlar med 
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varandra om kunskapsmässiga aspekter så att de genom interaktionen blir 
tillräckligt säkra på att till exempel en elev fått hjälp till att kunna fortsätta på 
egen hand.  

Jag har visat hur lärare och elever inte börjar om från början vid varje 
bänkinteration utan bygger vidare på tidigare interaktioner. Bänkinteraktioner 
uppvisar med andra ord ett återkommande drag som deltagarna själva förhåller 
sig till. Inte bara analytiskt utan också utifrån deltagarnas perspektiv, det vill 
säga grundat i sett emiskt perspektiv, går det alltså att hävda att enskilda 
bänkinteraktioner ingår i längre lärandeförlopp. Detta innebär att lärare och 
elever på något sätt behöver kunna hantera förändrad epistemisk hållning inte 
bara inom den enskilda bänkinteraktionen utan också mellan flera 
interaktionstillfällen. I nästa kapitel undersöker jag detta närmare och intresserar 
mig för hur lärare och elever förhåller sig till serier av relaterade 
bänkinteraktioner och hur dessa fås att hålla samman till längre lärandeförlopp. 
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7 Differentiering i olika elevers lärandeförlopp  

 
I föregående kapitel visade jag hur lärande i enskilda bänkinteraktioner etableras 
i relation till den omgivande materiella kontexten, men också till tidigare 
gemensamma erfarenheter. Analyserna visade till exempel hur en 
bänkinteraktions initiering anpassas i relation till den närmast föregående 
interaktionens avslutning. Tidigare erfarenheter som till exempel 
helklassgenomgånger eller vanliga arbetsrutiner aktualiserades och kunde 
användas som resurser. Dessa exempel illustrerar hur deltagarna i den enskilda 
bänkinteraktionen knyter an till andra interaktioner, både till närmast 
föregående och till sådana som utspelat sig längre tillbaka i tiden.  

Jämfört med helklassundervisning, där interaktionsutrymmet fördelas 
mellan en grupp av elever i samspel med en eller flera lärare, finns det vid 
bänkarbete större möjligheter för läraren att variera sitt bemötande till olika 
elever. Varje enskild elev har möjlighet att ställa individuellt utformade frågor 
till läraren. En möjlighet som bänkinteraktionen inrymmer är även att lärare och 
elev tillsammans kan återvända till problem som kvarstår sedan tidigare 
interaktioner eller vidareutveckla och fördjupa olika aspekter av en uppgift som 
eleven tidigare fått hjälp med. Över tid kommer det på så vis vid bänkarbete att 
kunna formas olika lärandeförlopp för olika elever i en klass inom ramen för 
samma uppgift – en variation som läraren behöver förhålla sig till på sin väg 
genom klassrummet. 

En bärande idé i de individualiseringssträvanden som bidragit till att 
bänkarbete blivit en så vanlig arbetsform, är just möjligheterna till 
individanpassning och därmed pedagogisk differentiering denna arbetsform 
inrymmer. Begreppet pedagogisk differentiering8 har framförallt kommit att 
kopplas till metoder och sätt att organisera klassrumsarbetet i syfte att 
individanpassa undervisningens innehåll utifrån olika elevers behov. Tidigare 
forskning har främst fokuserat på ”eget arbete”, det vill säga när arbetet 
organiseras så att eleverna själva planerar och genomför olika arbetsuppgifter 
utifrån individuella förutsättningar, behov och intressen (Bergqvist, 2007; 

8 Begreppet differentiering initierades i svensk pedagogisk forskning under 1960-talet i samband med 
införandet av Lgr 62 för att diskutera undervisningens möjligheter att möta elevers olika förutsättningar 
inom ramen för en gemensam grundskola. Torsten Husén myntade distinktionen mellan å ena sidan 
organisatorisk differentiering, dvs. strukturella anpassningar av elevers skolkarriär genom till exempel 
gruppindelningar, linjer och program, och å andra sidan pedagogisk differentiering, dvs. hur 
undervisningens innehåll kan varieras för olika elever inom klassrummets ram (Husén, 1968; se även 
Sahlström, 1999; Vinterek, 2006).  
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Granström, 2003; Nyroos, 2006; Vinterek, 2006; Österlind, 1998). Här har lyfts 
fram hur individualiseringspraktiker som eget arbete resulterar i en 
hastighetsindividualisering snarare än en innehållslig differentiering. Det har 
alltså visat sig svårt att variera innehållet i undervisningen, utan ofta blir så att 
alla elever arbetar med samma uppgifter men i olika arbetstakt. Istället för att 
möjliggöra för eleven att använda sig av sina egna erfarenheter och intressen, 
visar sig därmed ”eget arbete” snarare handla om en socialiseringsprocess i 
riktning mot ökat ansvarstagande och självreglering i elevers skolarbete. Detta 
kan föra med sig att skillnader mellan olika elevers lärandemöjligheter snarare 
förstärks än kompenseras i individuellt riktade arbetsformer (Skolverket, 2009). 
Trots de problem som uppmärksammats går det dock inte att bortse från 
argumentet att det ur ett interaktionsperspektiv är vid enskilt arbete som det 
överhuvudtaget är möjligt för läraren att föra individuellt riktade samtal med 
olika elever (se även Bergqvist, 2007; Sahlström, 1999; 2008). Sammantaget 
framträder därmed en komplex bild som visar på behov av ytterligare forskning 
om bänkarbetets möjligheter och begränsningar när det gäller olika elevers 
lärande. 

I det här kapitlet undersöker jag närmare utifrån ett interaktionsperspektiv 
hur lärande och undervisning kan anpassas till olika elever när lärare rör sig runt 
mellan bänkarna i klassrummet. Jag kontrasterar två olika exempel på 
återkommande bänkinteraktioner kring samma uppgift mellan samma lärare 
och samma elev. I det första handlar det om eleven Ingrid som visar en högre 
grad av säkerhet (K+) när hon ber om hjälp en andra gång med begreppet 
”angränsande landskap”. I det andra är det eleven Daniel som visar sig 
fortfarande inte kunna (K-) berätta om personerna i sin berättelse om Huset när 
han för andra gången ber om hjälp med samma uppgift. De två lärarna i 
exemplen ställs på så vis inför olika förutsättningar när det gäller hur eleverna 
inledningsvis positioneras kunskapsmässigt. I analysen fokuserar jag med vilka 
resurser som deltagarna får de olika tillfällena att hålla ihop till 
sammanhängande lärandeförlopp. Därmed visar jag hur differentiering av 
lärande och undervisning ur ett deltagarperspektiv görs direkt i den situerade 
bänkinteraktionen så att undervisningen anpassas i relation till hur elevens 
kunskapsmässiga positionering förändras.  

 

Att lära sig läsa kartan 

Under år fyra arbetar sig klassen igenom Sveriges olika landskap enligt en 
återkommande rutin. Man läser och samtalar tillsammans i helklass om 

117 
 



landskapet i en lärobok och ser därefter oftast på en film tillsammans. I början 
av läsåret ägnas mycket tid i helklass åt hur man ska gå till väga med olika 
arbetsuppgifter på lösa arbetsblad. Man tittar på kartan tillsammans och tar upp 
olika begrepp som senare behandlas när eleverna fyller i faktablad för varje 
landskap. På faktabladet klistrar man dessutom in bilder av landskapsvapen, 
landskapsblomma och landskapsdjur. Efter detta arbetar man också med en 
karta till varje landskap där man med hjälp av kartboken fyller i angränsande 
landskap, berg, orter och vattendrag (se fig. 7:1). För de elever som arbetar 
snabbt finns också extra arbetsblad i form av korsord, vilket blir ett sätt att 
individanpassa hastigheten i arbetet så att alla elever arbetar med samma 
landskap ungefär samtidigt. 

  

         
Figur 7:1 Exempel på arbetsblad från arbetet med landskapen, här Skåne respektive Västergötland 

 
Exemplen i den första analysen är hämtade från september månad då 
arbetsrutinen med landskapsarbetet fortfarande är ganska ny för eleverna. 
Eleverna Amanda och Ingrid, som sitter i bänkarna bredvid varandra, ber 
upprepade gånger läraren Erika om hjälp. Vid de två olika bänkinteraktioner 
som här fokuseras, handlar det om hur man kan urskilja vilka landskap som 
gränsar till landskapen Västergötland respektive Närke.  
 

En bänkinteraktion om Närkes karta  

Bänkinteraktionen har föregåtts av att Ingrid en stund tidigare gått fram till 
läraren Erika vid en annan elevs bänk och bett om hjälp med motiveringen 
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”Erika jag kan inte kartan”. När Erika har avslutat hjälpen till den första eleven, 
samt hunnit med att hjälpa ytterligare en elev på vägen, går hon fram till Ingrid 
som sitter vid sin bänk: 
 
Transkription 7:1 Elevens kunskapsmässiga status positioneras 

 

 

När Erika har placerat sig så att de båda har överblick över arbetsbladet och 
kartboken inleder hon med att peka mot arbetsbladet och fråga, ”de första vi 
ska hitta va ä de för nånting” (rad 2). Frågan initierar en epistemisk 
topikalisering av att det finns en viss arbetsordning, där något kommer först, 
som båda deltagarna ”vi” kan förväntas känna till och ha gemensam erfarenhet 
av. Ingrid bekräftar detta i sitt svar genom att visa hur hon vet att hon först ska 
titta på rubriken ”angränsande landskap” på arbetsbladet (rad 3). Erika svarar 

1 Ingr: ((räcker upp handen)) 
2 Erik: tja. de första vi ska hitta va ä de för nånting.(1) 

  
3 Ingr: angränsande landskap? 
4 Erik: bra: (0.8)  
5  (0.8) 
6 Erik: .h å vicka- va ä de för nånting va menar dom med det? 
7 Ingr: sånt som ligger brevid¿(2) ((pekar snabbt ut flera 

platser på kartan)) 

          
8 Erik: bra Ingrid. du kan ju mycket ändå?  
9  (0.6) 
 

Kartboken 

 

(1) 

 

 

 
(2) 
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med att evaluera detta som ”bra:” (rad 4) och fortsätter sedan att fråga vidare 
”vicka-” som hon själv ändrar till ”va ä dä för nånting va menar dom med det?” 
(rad 6). Innan hon frågar vidare om vilka de angränsande landskapen är stannar 
hon alltså upp för att fråga efter Ingrids epistemiska tillgång när det gäller 
”angränsande landskap”. Ingrid svarar genom att förklara att det är ”sånt som 
ligger bredvid” och pekar samtidigt i snabb takt ut fyra olika punkter i området 
runt Närke. Erika evaluerar även detta som ”bra Ingrid” (rad 8) och tillägger 
sedan ”du kan ju mycket ändå”. Därmed positionerar hon Ingrid som mer 
kunnig än förväntat. 

Erikas frågor följer här det inom klassrumsforskningen väl beskrivna 
interaktionsmönstret IRE, det vill säga initiering – respons – evaluering 
(Bellack, Kliebard, Hyman, & Smith, 1966; Mehan, 1979; Sinclair & Coulthard, 
1975), där hon som lärare ställer frågor som hon egentligen redan vet svaret på i 
syfte att få tillgång till vad eleven kan. Detta interaktionsmönster har oftast 
förknippats med undervisning i helklass medan IRE strukturen inte är lika 
dominerande vid individuellt bänkarbete. Här framträder dock detta mönster i 
inledningen av bänkinteraktionen i samband med att deltagarna etablerar en 
gemensam förståelse som utgångspunkt för den fortsatta interaktionen. Ingrids 
position som mer kunnig än förväntat (K+) skiljer sig från hennes inledande 
anspråk om att inte kunna kartan (K-) vilket gör att hennes kunskapsmässiga 
status förändras.  

På några få rader etablerar läraren och eleven på så vis en länk till sin 
tidigare gemensamma erfarenhet av att lära om angränsande landskap. Samtidigt 
etablerar de en gemensam förståelse av att Ingrid nu har lärt sig lite mer om hur 
man gör. Ingrid och Erika behöver inte i detalj erinra varandra om vad som 
tidigare sagts, utan den epistemiska topikaliseringen i transkription 1 är 
tillräcklig för att de ska etablera en gemensam utgångspunkt för den fortsatta 
interaktionen. Med hjälp av epistemiska topikaliseringar och kartan som ett 
semiotiskt fält placerar de den aktuella bänkinteraktionen i relation till tidigare 
lärandetillfällen som handlat om att lära sig använda kartboken. På så vis kan de 
tillsammans genom sin interaktion hålla ihop skilda lärandetillfällen till ett 
sammanhängande lärandeförlopp samtidigt som deras epistemiska hållning 
gradvis kan förändras.  

Såsom den här studiens datamaterial är konstruerat är det analytiskt möjligt 
att ur videomaterialet söka ut tidigare geografilektioner och några av de 
gemensamma erfarenheter som Ingrid och Erika orienterar sig i transkription 
7:1. I den fortsatta analysen fortsätter jag därför nu att, i likhet med hur 
deltagarna själva orienterar sig mot vad som varit innan, backa tillbaka ungefär 
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en vecka i tiden till ett sådant tidigare tillfälle när de arbetar med angränsande 
landskap till Västergötland. Genom detta placerar jag, liksom Erika och 
Amanda själva gör, in interaktionen i ett längre lärandeförlopp och undersöker 
närmare vad som föregått deras interaktion i transkription 7:1. Efter detta 
fortsätter jag med att följa upp hur interaktionen om angränsande landskap till 
Närke fortskrider dag 2 (se fig. 7:2).  

 
 

                                                              

Figur 7:2 Schematisk skiss av förloppet före och efter transkription 7:1 (markerat med tjockare ram)  

Figuren med de tre rutorna används i den fortsatta framställningen för att 
påminna läsaren om vilket lärandetillfälle som avses i olika delar av analysen. 
Rutorna beskriver ett lärandeförlopp bestående av två olika bänkinteraktioner 
om ”angränsande landskap” med en veckas mellanrum. Här syns i den första 
rutan hur interaktionen mellan Ingrid och Amanda i transkription 7:1 (här 
markerat med tjockare ram) föregåtts av att Ingrid fått hjälp tidigare med 
samma uppgift fast om Västergötland. Den tredje rutan visar den fortsatta 
interaktionen om Närke vid det andra tillfället, här kallat dag 2. 
 

 
  

Angränsande landskap en vecka tidigare 

Vid det lektionstillfälle som föregått interaktionen i transkription 7:1 får Ingrid 
tillsammans med sin bänkkamrat Amanda hjälp av Erika med hur man kan se 
vilka landskap som gränsar till Västergötland. Den här gången är det Amanda 
som har sökt hjälp genom att gå fram till Erika och be henne komma till hennes 
bänk. Erika riktar sig först mot Amanda för att förklara hur man kan följa 
gränsen runt landskapet för att titta efter vilka landskap som är grannar.  De 
börjar med att identifiera Halland, vilket Amanda skriver in på sitt papper. 
Ingrid har först haft bänklocket uppe för att ta fram sin karta, men när hon är 
klar med det utvidgas interaktionen till att omfatta dem alla tre: 

 

 

”Titta här nu den 
tjocka röda” 

 

 

”Å vicka landskap ä de 
som ligger granne me 

Närke då? 

 

   

 
  Dag 1: Västergötland  

 
  Dag 2: Närke  

     
”Du kan ju mycke 
ändå” 
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Transkription 7:2 Västergötland; att med blicken följa gränsen  

 

I transkription 7:2 positionerar sig båda eleverna inledningsvis som ”inte bra” 
på att läsa kartan (K-) (rad 40-41). Erikas svar blir ett bidrag till en fortsatt 
epistemisk topikalisering ”då får vi träna på’re. då ska ni lära er de.”, (rad 42-43) 
och gör på så vis lärandet till en gemensam aktivitet. För att kunna lära 
tillsammans är det nödvändigt att de förhåller sig till samma lärandeinnehåll. 
Erika försäkrar sig därför om detta i den fortsatta epistemiska topikaliseringen 

 

   

40 Aman: men sen då ja ä inte bra på att läsa karta. 
41 Ingr: inte [ja heller] 
42 Erik:      [    nä   ]då får vi ↑träna på’re. då ska ni lära↑  
43  er de. 
44  (1.5) 
45 Erik: ä du också på de gränsar till? 
46 Ingr: ((tittar)) a: 
47 Aman: ja vet [ inte ens va ] gränsen ä¿ 
48 Erik:        [ja det är du.] 
49 Erik: .h (0.7)de här Amanda (0.6) och Ingrid den rröda linjen  
50  här. ((pekar i båda böckerna))    
51 Aman: men det finns ju jättemånga↑ röda linjer. 
52 Erik: ja:(.)men titta här nu den tjocka röda (0.7) den går så  

  
53  här(3)?å då får vi följa den å så ser vi att hela tiden  
54  här((följer gränsen med fingret)) är’e Halland de  
55  gränsar till. .h men här (1.0) här kommere ett nytt  
56  landskap.((pekar)) vad är’e för nåt som ligger granne  
57  på den här↑ sidan. 
58 Aman: Ang:eltorp eller¿  
59 Erik: nej de ska stå med så här stora bokstäver röda  
60  bokstäver¿ 
61  (1.7) 
62 Ingr: mm::  
63  (2.1)  
64 Ingr: den¿ 
65 Erik: nej? de ä inga stora röda bokstäver¿  
66  (2.5) 
67 Ingr: Götaland? 
68  (2.1) 
69 Erik: n:ej? 
70 Aman: Jönköping. 
71  (0.6) 
72 Erik: nej [de är tin-] 
73 Aman:     [ men det  ] står ju inga med röda bokstäver 
 

(3) 
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på rad 45 när hon säger ”ä du också på gränsar till” samt i rad 48 ”ja det är du”. 
Hon står redan placerad mellan eleverna, men anpassar nu sin kroppshållning så 
att hon samtidigt kan peka ut den röda linje som markerar Västergötlands gräns 
i båda elevernas kartböcker (rad 50). Amandas invändning ”det finns ju 
jättemånga röda linjer” (rad 51) pekar ut svårigheten till att handla om hur man 
urskiljer den rätta av alla olika slags röda linjer på kartan. Erika utvidgar sin 
förklaring genom att uppmärksamma dem på att det är ”den tjocka röda” linjen 
som de ska titta på, samtidigt som hon i båda böckerna följer linjen med fingret 
för att visa hur man kan se först Halland och att det sedan följer ytterligare ett 
landskap. Hon avslutar turen med att ställa en kontrollfråga om eleverna kan se 
vilket det är, ”vad är’e för nåt som ligger granne på den här sidan” (rad 56-57). 

Amandas svar, ”Angeltorp” (rad 58), uppmärksammar ytterligare en 
svårighet, nämligen vilka av alla egennamn på kartan, skrivna med olika typsnitt, 
som är beteckningar för landskap. Erika visar att det handlar om namn som står 
med ”så här stora bokstäver röda bokstäver” (rad 59-60), och betonar därmed 
egenskaperna ”stor” och ”röd”. Elevernas fortsatta gissningar där de pekar och 
föreslår först ”Götaland” och sedan ”Jönköping” visar att svårigheten att 
urskilja landskapens namn kvarstår. Till sist utbrister Amanda ”men det står ju 
inga med röda bokstäver” (rad 73) och positionerar sig åter i förhållande till att 
inte kunna (K-). 

Lärandeinnehållet i transkription 7:2 kommer därmed att handla om hur 
man med sin blick kan urskilja olika linjer, teckensnitt och färger för att skapa 
mening i kartan som ett semiotiskt fält. Att på detta sätt lära sig specifika sätt att 
rikta sin blick har i tidigare interaktionsstudier beskrivits som förhandlingar om 
disciplinerad perception (eng. disciplined perception) för att göra ett 
undervisningsinnehåll synligt och på så vis lärbart (Lindwall & Lymer, 2008; 
Stevens & Hall, R., 1998). Begreppet disciplinerad perception innefattar två 
integrerade aspekter. Det handlar dels om ämnesspecifika sätt att rikta seendet 
och förhålla sig till materiella artefakter som utvecklas inom olika 
discipliner/ämnen. Den andra aspekten som åsyftas handlar om den sociala 
organisationen kring att lära sig rikta sin blick på vissa sätt för att kunna delta i 
dessa ämnesspecifika praktiker. Detta sätt att förstå seendet som en integrerad 
resurs i människors sätt att skapa mening i interaktion har även använts av 
Goodwin (1994; 2001) i forskning om professionell socialisation i arbetslivet.  

I interaktionen mellan Erika och hennes elever är kartan en för 
geografiämnet central artefakt, men för att den ska bli en meningsskapande 
struktur för dem i den aktuella uppgiften behöver de kunna och urskilja de olika 
symbolerna på kartan som gränser och landskapsnamn. Flera av de epistemiska 
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topikaliseringarna i 7:2 handlar om hur man kan eller inte kan urskilja de 
visuella särdrag som gör det möjligt. Även ordningsföljden runt om landskapet 
får en särskild betydelse och genom sin pekande gest mot kartan kan läraren 
göra själva rörelsen runt om till ett semiotiskt fält som ordnar blicken. Det är 
samma rörelse ”runt om” som Ingrid även senare använder sig av när hon en 
vecka senare pekar ut ”de som är runt om” (se transkription 7:1) och 
därigenom positionerar sig som mer kunnig än förväntat. 
 
Transkription 7:3 Västergötland; ett mindre komplext semiotiskt fält 

 
 

 

 

   

74 Erik: £joho:£ men de ä ett stort landskap som ligger bredvid¿  
75  (0.5).h vet ni va ni gör om ni tycker det här är  
76   jättesvårt så finns det en bättre karta här¿ ((slår  
77  upp karta på omslagets insida)) 
78 Ingr: ((slår upp samma karta i sin bok))  
79 Erik: .h på första uppslaget¿[kan man titta på] 
80 Aman:                        [den fattar ja-  ]den fattar ja  
81  sämre me 
82 Erik: nej. titta här nu. (4)((håller kvar fingret på kartan)) 
83 Ingr: ä ett rött streck här.(5) 

      
84 Erik: mm: (0.8) dom här små röda tunnare röda linjerna  
85  ((följer linjen med fingret)) de ä gränserna mellan  
86  landskapen? 
87 Ingr: mm: 
88  (1.8) 
89 Erik: Västergötland har vi här? Vi har börjat å skriva  
90  Halland det är det här lila landskapet där? ((pekar  
91  längs gränsen)) 
92 Aman: °mm° 
93 Erik: Halland? 
94 Ingr: Blekinge. 
95  (0.8) 
96 Erik: ja fast det gränsar inte till e: Västergötland för om  
97  vi fortsätter där ä [gränsen] 
98 Aman:                     [är'e   ] Skåne 
99  (0.7) 
100 Erik: nej?  
101  (1.6) 
102 Erik: här går gränsen till Västergötland¿ vi fortsätter å  
103  följa Västergötlands gräns runt?  
 

 

 

 

(4) (5) 
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Erika bemöter Amandas påstående att det saknas stora röda bokstäver med ett 
skratt samtidigt som hon förklarar ”men det ä ett stort landskap som ligger 
bredvid” (rad 74). Hon initierar sedan ytterligare en epistemisk topikalisering av 
hur de kan gå tillväga när hon konstaterar att ”om ni tycker det här är jättesvårt 
så finns det en bättre karta här” (rad 75-77). Skratt i samtal fungerar ofta som 
ett sätt för deltagare att på något sätt mildra uppmärksammandet av ett problem 
(Jefferson, 1984; Vettin & Todt, 2004). Här fungerar skrattet som ett sätt att 
mildra lärarens tillrättavisning och gör det lättare för henne att föreslå den 
förenkling som det innebär att byta karta. 

Medan Ingrid utan invändning slår upp denna nya karta – en översiktskarta 
över Sveriges landskap i olika färger – visar Amanda fortsatt motstånd genom 
att hävda att hon förstår denna ”sämre” (rad 81). Erika kan dock utifrån sin 
lärarposition hävda epistemiskt företräde i förhandlingen om vilken karta som 
är bäst att titta på för att lära sig se landskapen (rad 82). Fortsättningsvis är det 
därmed mot det semiotiska fält som den nya kartan utgör som deltagarna 
förhåller sig när de går vidare i samtalet. 

Erika försäkrar sig om att eleverna delar hennes blickfokus genom att 
uppmana dem att ”titta här nu” (rad 82) samtidigt som hon håller fingret stadigt 
på gränslinjen. Även Ingrid pekar ut ett rött streck (rad 83) vilket Erika bemöter 
minimalt men fortsätter sedan att särskilt visa hur det är ”dom här små tunnare 
röda linjerna” (rad 84) som är gränserna mellan landskapen. Ingrid svarar kort 
med ett ”mm:” (rad 87). Efter en markerad tystnad (rad 88) fortsätter sedan 
Erika att visa var de kan se Västergötland på kartan (rad 89), samt att de har 
börjat med att skriva Halland. Erikas genomgång så långt (raderna 84-91) 
innebär på så vis en fortsatt orientering mot rörelsen i att följa gränsen runt om, 
samtidigt som hon bidrar till en epistemisk topikalisering när hon påminner om 
”att vi har börjat å skriva Halland” (rad 89-90).  

Interaktionen fortsätter sedan på raderna 93-98 med att eleverna föreslår 
olika landskap som dock inte är rätt – Blekinge (Ingrid, rad 94) respektive Skåne 
(Amanda, rad 98).  Erikas svar på dessa utifrån uppgiften felaktiga förslag är 
båda gångerna att påminna om hur de kan följa gränsen runt (rad 96-97 samt 
102-103).  I takt med att eleverna fortsätter att svara fel blir Erika på så vis allt 
mer utförlig och explicit i att peka ut gränsen och visa hur de ska följa den runt 
om och i tur och ordning läsa namnen på de olika landskap som delar 
Västergötlands gräns. Elevernas gissningar och förslag utgör därmed 
förutsättningar som inte bara positionerar dem kunskapsmässigt, utan vilka 
också gör det möjligt för Erika att successivt anpassa sina förklaringar och 
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därmed sin epistemiska hållning i relation till elevernas förståelse med hjälp av 
kartan och ordningen ”runt om” som meningsskapande semiotiska fält. 
 

 
Transkription 7:4 Västergötland; att veta när uppgiften är färdig  

 
 
Amanda ger nu med viss tvekan det korrekta förslaget ”s::måland?” (rad 104) 
vilket Erika omedelbart och med en stigande intonation bekräftar, ”småland ska 
vara med” (rad 105). Ingrid börjar genast skriva ner svaret, medan Amanda 
fortfarande inte verkar helt nöjd med den enklare kartan utan börjar bläddra 
tillbaka till den de använt tidigare (rad 107). Först efter det att Erika särskilt 
påpekat att hon inte behöver det utan att det räcker att titta på den förenklade 
kartan börjar även Amanda skriva (rad 108-111).  

Samtidigt ställer Ingrid en ny, delvis överlappande fråga om nästa rubrik på 
arbetsbladet, ”natturtyp” (rad 112) som antyder att hon nu tycker de har svarat 

 

   

104 Aman: s::måland? 
105 Erik: småland↑ ska vara med¿ 
107 Aman: ((Bläddrar i kartboken/(4.3))) vart tog den vägen. 
108 Erik: du behöver kanske inte den då när du tar  
109  [gränserna titta bara på den där.] 
110 Ingr: [         de::  nå  annat        ] 
111  ((Amanda skriver på sitt arbetsblad))  
112 Ingr: du natturtyp eller vad det stog. 
113  (1.4) 
114 Erik: naturtyp ja men du är inte färdig än Ingrid utan vi ska  
115  ha alla landskap som gränsar till Västergötland¿  
116 Ingr: å: 
117 Aman: [  Närke   ] 
118 Erik: [.h nu havi] skrivit Småland. 
119 Ingr: mm: 
120  (1.2) 
121 Erik: å så har vi ett landskap som ligger här?(6) 

  
122 Ingr: öst- 
123  (1.8) 
124 Erik: [som också är grann-] 
125 Aman: [  Östergötland     ] 
126 Erik: ja: då skriver vi Östergötland¿  
128 Aman: [((skriver))] 
129 Ingr: [((skriver))] 
  ((Utelämnar rad 129-154)) 
 

 

(6) 
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tillräckligt om angränsande landskap. Erika korrigerar först hennes uttal och 
tillrättavisar henne med att de ännu inte är färdiga eftersom de inte har hittat 
”alla” (rad 115) landskap som gränsar till Västergötland. Ingrid godtar denna 
information från Erika och inordnar sig genom ett kort ”å:” (rad 116), en typ av 
yttrande som ofta används för att markera en förändrad ståndpunkt i 
förhållande till en ny information (Heritage, 1984). Lärarens epistemiska 
företräde ifrågasätts inte utan de blir snabbt överens om att de behöver fortsätta 
med landskapens gränser lite till (jfr Heritage & Raymond, 2005). 

Amanda föreslår därefter Närke (rad 117), som ju gränsar till Västergötland. 
Erika ger dock ingen respons på detta förslag, trots att det kan sägas vara 
korrekt, utan håller kvar uppmärksamheten på det föregående svaret genom att 
konstatera att de nu har skrivit Småland (rad 118). Efter en minimal respons 
från Ingrid (rad 119) och en markerad tystnad fortsätter sedan Erika att peka ut 
det landskap som kommer näst efter Småland om man följer gränsen, ”å så har 
vi ett landskap som ligger här” (rad 121). Ingrids svar ”öst-” (rad 122) liksom 
Amandas ”Östergötland” (rad 125) godtas av Erika som korrekta svar och hon 
uppmanar dem att de kan skriva detta landskap, vilket eleverna också gör (rad 
128-129). 

Interaktionen i transkription 7:4 visar att det inte bara handlar om att kunna 
utläsa rätt landskapsnamn, utan att det också handlar om att göra det på ett 
sådant sätt att man säkert kan veta att man fått med alla landskap innan man går 
vidare till nästa uppgift. När läraren inte uppmuntrar Amandas försök att gå 
tillbaka till den mer komplexa kartan kan det förstås som ett sätt att förenkla för 
eleverna att kunna se alla landskap. Likaså när läraren inte bekräftar Amandas i 
och för sig korrekta förslag ”Närke” (rad 117) kan detta förstås i relation till den 
osäkerhet som eleverna fortfarande visar. Genom att betona ordningsföljden 
runt om kan man lättare vara säker på att man inte råkar hoppa över något 
landskap. I den här delen av interaktionen, när eleverna fortfarande framstår 
som osäkra och prövande, betonar därmed läraren kartan och rörelsen ”runt 
om” som semiotiska fält för att man ska vara säker på att man utför uppgiften 
på rätt sätt.  
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Transkription 7:5 Västergötland; Elevernas kunskapsmässiga status vid bänkinteraktionens avslutning  

När eleverna väl skrivit in Östergötland återvänder Erika till Amandas tidigare 
förslag och ber henne upprepa, ”vicket var de” (rad 156). Efter en stunds 
tystnad och med ett prövande tonfall svarar Amanda ”n::ärke” (rad 158), vilket 
Erika nu bekräftar och eleverna skriver in. Även nästa förslag ”Dalsland” (rad 
161) kommer från Amanda och efter viss diskussion om utrymmet på papperet 
skrivs även detta in (raderna 162-170). Utrymmet på papperet visar sig bli ännu 
ett problem eftersom alla landskap kring Västergötland ännu inte blivit 
identifierade trots att alla rader är fyllda. Erika löser detta genom att be eleverna 
säga till henne vilka som saknas (rad 174-177). Även nu är det Amanda som 
föreslår först Bohuslän och sedan Värmland. 

I transkription 7:5 kan nu Amanda i allt snabbare takt ge förslag på 
landskap, i tur och ordning, med större säkerhet än tidigare. Ingrid deltar dock 
inte alls lika aktivt i dessa turer. Denna skillnad i elevernas epistemiska hållning 

 

   

155 Erik: sen då hade vi ett som du nämnde förut Amanda som också  
156  ligger granne vicket var de? 
157  (1.5) 
158 Aman: n::ärke 
159 Erik: ja:: 
160  ((eleverna skriver)) 
161 Aman: Dalsland 
162  (0.6) 
163 Erik: mm: 
164 Aman: m'de får inte plats. 
165 Ingr: Dalsland var står det? 
166 Aman: där ((pekar med pennan)) 
167  (1.4) 
168 Aman: [men dal- vart va] 
169 Erik: [     .pt nej    ] de blev lite trångt där. 
170  (1.6) 
171 Ingr: men ja får plats med de. 
172 Erik: mm: skriv Dalsland också du'rå. .h eh 
173 Aman: Så 
174 Erik: ja va bra. å sen finns det ett landskap till nu behöver  
175  du inte skriva me de då eftersom ni inte får plats men  
176  jag vill gärna att ni talar om för mig vilket landskap  
177  det är. 
178 Aman: mm Bohuslän¿ 
179  (0.9) 
180 Erik: nej? (0.8) jo det gränsar faktiskt också det ä två  
181  landskap kvar. 
182 Aman: Halland nej de har vi redan tatt Värmland. 
183 Erik: Värmland ja bra↑ nu tror jag att du har kommit på hur  
185  man gör¿ ((klappar Amanda på axeln)) 
186 Aman: ((nickar)) 
187 Erik: för nu sa du rätt på ↑allting här på slutet¿  
188  (0.7) 
189 Erik: då kanske du kan visa Ingrid också? 
190 Aman: ((nickar)) 
191 Erik: va bra: 
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uppmärksammas även av deltagarna själva i bänkinteraktionens avslutning när 
Erika påpekar att Amanda verkar ha ”kommit på hur man gör” (rad 183) 
eftersom hon ”sa rätt allting på slutet” (rad 187) och att hon därmed ”kan visa 
Ingrid också” (rad 189). Amanda nickar och bekräftar detta och tillsammans 
positionerar de därmed Amanda som den som kan mer (K+) i förhållande till 
Ingrid (K-). Även om Ingrid inte har visat samma säkerhet som Amanda, är nu 
uppgiften ”angränsande landskap” färdig för denna gång i och med att alla 
landskap är hittade. Trots att Ingrid alltså fortfarande inte ”kan” blir de överens 
om att avsluta interaktionen med motiveringen att Amanda nu kan visa Ingrid 
kartan om det behövs.   

 

Tiden mellan bänkinteraktionerna 

Tillbakablicken till bänkinteraktionen veckan innan synliggör att det knappast är 
en tillfällighet att Ingrid, på Erikas fråga i transkription 7:1 om vad angränsande 
landskap är, svarar ”sånt som ligger brevid” samtidigt som hon gör en gest som 
i tur och ordning pekar ut de landskap som ligger runt om Närke. Det visar sig 
ju att detta är ett semiotiskt fält som de båda har en gemensam erfarenhet av 
från den tidigare interaktionen kring Västergötland.  Att ”kunna” angränsande 
landskap har de tillsammans gjort till just detta – att kunna peka ut grannarna 
runt om en landskapsgräns i tur och ordning. Ingrids remediering mot denna 
kunskap (jfr Prior & Hengst, 2010b) knyter på så vis ihop de båda situationerna 
och gör principen om ordningen runt om till en gemensamt tillgänglig resurs 
även i den nya interaktionen. Trots att Ingrid vid avslutningen av den första 
interaktionen om Västergötland positionerades som mindre kunnig (K-) och i 
behov av Amandas hjälp, visar hon en märkbart högre grad av säkerhet när hon 
kommer till Närke. Nu vet hon vad ett angränsande landskap är och 
positioneras kunskapsmässigt som relativt sett mer kunnig (K+) ”du kan ju 
mycket ändå” (transkription 7:1, rad 8). Erikas korta frågor i inledningen av 
interaktionen kring Närke en vecka senare utgör därför en viktig resurs för att 
deltagarna inte ska behöva fortsätta precis där de slutade sist, utan snabbt kan 
finna en gemensam utgångspunkt i elevens aktuella kunskapsmässiga status.   

Att denna kunskapsmässiga status förändrats mellan de olika 
bänkinteraktionerna visar sig därmed vara en förutsättning som både lärare och 
elever är beredda på och kan hantera när de återkommer till samma 
lärandeinnehåll i en ny bänkinteraktion. Med hjälp av epistemiska 
topikaliseringar, samt hur man påminner om tidigare använda semiotiska fält, 
kan lärare och elev tillsammans snabbt etablera den förändring som skett i 
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elevens kunnande. Läraren behöver alltså inte känna till alla de steg som eleven 
tagit under tiden mellan de båda tillfällena för att kunna etablera en kontinuitet i 
lärandeförloppet. Detta innebär både ett gemensamt fokus på att det är samma 
lärandeinnehåll som återkommer, och att kunna ta vid utifrån elevens aktuella 
kunskapsmässiga position. I den fortsatta analysen följer jag Erikas och Ingrids 
fortsatta interaktion om Närkes grannar: 

 

 

Fortsättningen av den andra bänkinteraktionen 

Transkription 7:6 Närke; Ingrid demonstrerar att hon kan  

 

 

         

10 Erik: å vicka landskap är det som ligger↑ ä granne med  
11  Närke då? 
12  (2.7) 
13 Ingr: Östergötland? 
14 Erik: ja:  
15  (0.8) 
16 Erik: för dom har ju en gräns↑tillsammans här ((pekar)). 
17  (0.7) 
18 Ingr: Mm 
19  (0.9) 
20 Erik: Närke↑ å Östergötland. ((pekar))då skriver vi  
21  Östergötland. 
22 Ingr: ((skriver/ (13s)) 
23 Hann: del av landet (.) Erika.  
24 Erik: Svealand 
25 Ingr: sen den¿ ((pekar)) 
26  (0.6) 
27 Erik: bra: 
28  (1.1) ((Amanda kommer och sätter sig bredvid)) 

29 Ingr: men måste det va i en speciell ordning. 
30 Erik: .pt nej bara du får me alla grannarna. 
31  (0.9) 
32 Aman: em: [ja kan inte   ] 
33 Ingr:     [äre på ren här] sidan också grannar? (7) 

            
 

 

 
(7) 

Närke 
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Erika fortsätter enligt IRE mönstret att ställa ytterligare en fråga specifikt om 
Närkes grannar (rad 10). Detta ger Ingrid möjlighet att, efter en paus, visa att 
hon kan urskilja Östergötland som ett sådant grannlandskap (rad 13). Erika 
bekräftar detta med sin evaluering ”ja:” (rad 14) och utvidgar sedan sekvensen 
genom att återigen påminna om och peka ut att det betyder att de har en ”gräns 
tillsammans här” (rad 16). Ingrid bekräftar att hon är med på detta (rad 18) men 
Erika upprepar än en gång ”Närke å Östergötland” och orienterar sig sedan 
mot skrivhandlingen, vilken hon gör till ett gemensamt projekt genom att säga 
då ”skriver vi Östergötland” (rad 20-21). Erika står kvar medan Ingrid skriver 
färdigt. Under tiden passar eleven Hanna på att få hjälp med en kort fråga (rad 
23-24) och sedan kan Ingrid fortsätta att peka ut ytterligare ett grannlandskap, 
”sen den?” vilket Erika bekräftar (rad 25). På raderna 10-27 demonstrerar elev 
och lärare på så vis att de är överens om hur man ska gå tillväga och Ingrid får 
bekräftelse i att hon nu ”kan” (K+) hur man gör angränsande landskap. 

Därefter ställer Ingrid en fråga om en särskild aspekt av denna handling när 
hon frågar Erika ”men måste det vara i en speciell ordning” (rad 29). Detta 
riktar sig mot den ordningsföljd som användes som ett semiotiskt fält i den 
första interaktionen för att försäkra sig om att alla landskap kom med. Detta var 
också vad Ingrid själv orienterade sig mot när hon i transkription 7:1 gjorde en 
rörelse runt gränsen och pekade ut ”dom som ligger bredvid”. Den här gången 
svarar dock Erika att det inte är nödvändigt så länge som alla grannarna 
kommer med (rad 30). Nu görs därmed ordningsföljden till en möjlig men inte 
nödvändig resurs för att hålla reda på vilka man fått med. I takt med att Ingrid 
själv visar större säkerhet i att se de angränsande landskapen tonas alltså 
betydelsen av ordningsföljden som semiotiskt fält ned.  

Överlappande med att Amanda söker Erikas uppmärksamhet fortsätter 
Ingrid att ställa ytterligare en ny fråga av betydelse för att hon ska bli säker på 
hur man ska göra ”äre på ren här sidan också grannar” (rad 33). Hon visar på 
den vänstra sidan av kartans uppslag och söker därmed Erikas stöd för att det 
kan finnas angränsande landskap även på den sidan och demonstrerar sedan att 
hon även där kan peka ut nästa landskap, nämligen Västergötland. 

34 Erik: mm: 
35 Aman: Erika jag kan inte kartan. 
36 Ingr: å sen så äre re d- 
48  (1.5) 
49 Aman: kan inte kartan 
((rad 50-60 utelämnas)) 
61 Ingr: Västergötland? ((pekar på bokens högra sida)) 
62  (1.0) 
63 Erik: bra. ((nickar)) 
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Interaktionen i transkription 7:6 handlar framför allt om att Ingrid ges 
möjlighet att demonstrera om hon förstått och kan använda sig av begreppet 
angränsande landskap på ett korrekt sätt. Hon visar nu en högre grad av 
säkerhet jämfört med en vecka tidigare och ställer själv frågor för att försäkra 
sig om att hon förstått rätt. I takt med att eleven visar sig säkrare blir lärarens 
bidrag mindre utförliga och riktar sig istället mer mot att bekräfta och utvidga 
de bidrag som eleven gör. Under tiden har Amanda vid flera tillfällen sökt 
Erikas uppmärksamhet (rad 32, 35 och 49) utan att få någon tydlig respons. I 
den paus som uppstår medan Ingrid skriver in landskapet Västergötland på sitt 
arbetsblad uppstår dock till slut en möjlighet även för Amanda att få Erikas 
uppmärksamhet: 
 

 

Transkription 7:7 Närke; Amanda demonstrerar att hon kan  

 
Trots att Amanda i sina försök att få Erikas uppmärksamhet hävdat att hon inte 
”kan” kartan (transkription 7:6, rad 32 och 49), demonstrerar nu även hon för 
Erika att hon ”vet hur man gör den där första i alla fall” (rad 65), vilket syftar 
på att angränsande landskap är den första uppgiften på arbetsbladet. Erika 
bekräftar detta och Amanda fortsätter med att demonstrera vad hon kan ”ja 
kollar på den” (rad 67), det vill säga använder den förenklade kartan på pärmens 
insida för att ”kollar jag på dom som ä runt” (rad 69-70). Att kunna uppgiften 
innebär alltså även för Amanda att kunna se ”runt om” på det sätt som de 
tidigare gemensamt talade fram en vecka tidigare. 

Erika bekräftar denna beskrivning av hur uppgiften kan lösas och de blir 
överens om att Amanda kan detta. Därmed kvarstår inte någon epistemisk 

 

         

64  (Ingrid skriver/2.2) 
65 Aman: ja vet hur man gör den där första i alla fall¿ 
66 Erik: ja: då kan man ju börja med det¿ 
67 Aman: ja <kollar på> den ((slår upp pärmens insida))  
68 Erik: Mm 
69 Aman: e:n: där å då kollar jag på dom (grannar) som ä  
70  runt. (8) 

       
71 Erik: javisst den är jättebra å kolla på den kartan den ä  
72  så ↑tydli. 
 

 

 

(8) 
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obalans som kan motivera en fortsatt interaktion mellan dem. Att Amanda och 
Ingrid använder sig av olika kartor, med olika grad av komplexitet, för att lösa 
uppgiften visar sig därmed inte vara ett problem utan en variation som det finns 
utrymme för i det individuella bänkarbetet. När Ingrid skrivit färdigt sitt svar 
blir det återigen hon som får Erikas uppmärksamhet: 

 

 

Transkription 7:8 Närke; ett nytt problem för Ingrid  

 
 
När Ingrid skrivit klart ”Västergötland” uppstår ett nytt problem eftersom hon 
nu inte kan se några fler landskap runt om Närke. Samtidigt påpekar Erika att 
det finns ytterligare två tomma rader kvar på arbetsbladet ”ser du att det finns 

 

         

73 Ingr: de finns ingen mer¿  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

74 Erik: gör’e inte de ska finnas två till.  
75  (0.5) 
76 Erik: ser du på att du har två rader  
77  kvar¿ ((pekar mot arbetsbladet)).h  
78  då [tittar vi runt här i ord]ning. 
79 Aman:    [oj jag har ingen ordning  
80  på’rom här.] 
81 Erik: Östergötland?  
82  (1.3) 
83 Erik: Södermanland? sen måste vi titta 
84  på nästa sida för att hitta det 
85  landskap som ligger ↑här uppe (9)  
86  ((pekar överst och utanför boken)) 
87 Erik: ((vänder blad)) 
88 Aman: men du sen ska ja läsa allt det  
89  här sen. 
90 Ingr: den?((pekar)) 
91 Erik: nä för här ((pekar))har vi Närke. 
92  (1.1) 
93 Ingr: ha  
94  (1.3) 
95 Ingr: Västergötland¿ ((pekar på  
96  Västmanland)) 
97 Erik: Väst [manland¿] 
98 Aman:      [du:     ]  
99  (0.7) 
(Amanda bryter in och får hjälp med nästa 
uppgift medan Ingrid skriver, rad 100-108) 
109 Ingr: ↑så nu är det en kvar. 
110  (1.2)  
111 Erik: [ ja?  ] 
112 Aman: [vicken] sen behöver jag hjälp  
113  [me-     ] 
114 Erik: [å då mås]te ru ju också titta  
115  på nästa karta nästa sida. 
116  (1.7) 
117 Ingr: Norge. 
118 Erik: var har du Närke? 
119  (1.5) 
120 Ingr: oj hehe £där£(10)((pekar på  
121  Närke))  
 

 

 

 

(9) 

(10) 
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två rader kvar” (rad 76-77), vilket indikerar att det borde finnas några landskap 
till. Hon använder därmed arbetsbladet som ett semiotiskt fält som kan 
användas för att bedöma om man är färdig. Ställd inför detta nya problem 
återgår Erika till att orientera mot turordningen runt om, ”då tittar vi runt här i 
ordning” samtidigt som hon pekar i boken. Hon börjar med att peka ut de 
landskap som Ingrid redan hittat ”Östergötland” (rad 81) och ”Södermanland” 
(rad 83) och visar sedan hur man därefter behöver vända blad till nästa sida för 
att kunna fortsätta med det landskap som ligger norr om Närke (rad 83-87), 
något som Ingrid inte visste. 

När de vänt upp nästa uppslag i kartboken hamnar Närkes kartbild i en ny 
position längst ner på uppslaget, till skillnad från tidigare då det låg högst upp. 
Ingrids blick är dock fortfarande riktad högst upp på sidan när hon pekar och 
föreslår ytterligare ett landskap ”den” (rad 90), vilket av förklarliga skäl inte blir 
rätt. Erika visar vad som händer med Närkes position när man vänder blad ”nä 
för här har vi Närke” (rad 91), och visar därmed att hon förstår Ingrids svar 
som en svårighet att med blicken orientera sig på det nya kartuppslaget. Ingrid 
svarar med ett kort ”ha” och kan efter en tystnad (rad 95) använda sig av den 
nya informationen för att istället peka ut Västmanland, vilket hon dock först 
läser som Västergötland. Erika korrigerar hennes svar och Ingrid kan åter börja 
skriva.  Ytterligare ett landskap återstår sedan att hitta på det nya kartuppslaget. 
Ingrid ger först ett felaktigt svar, Norge, och Erika påminner henne om att titta 
efter var Närke är (rad 117) vilket Ingrid pekar ut (rad 120). 

Av ovanstående transkription framgår hur arbetsbladets layout förväntas 
vara en ordnande struktur för att eleven ska kunna veta om en uppgift är färdig. 
Arbetsbladet som text blir ett semiotiskt fält som inte bara formulerar uppgiften 
som ska lösas utan som också organiserar ett visst sätt att utföra uppgiften. Att 
delta i den här typen av literacypraktik med självinstruerande arbetsinstruktioner 
riktas på så vis här mot elevens epistemiska ansvar att reglera sitt arbete i 
förhållande till uppgifternas utformning. När Ingrid i samband med att det 
saknas två landskap ställs inför ett nytt problem och inte längre vet hur man ska 
göra förändras Erikas epistemiska hållning. Medan hon tidigare, när Ingrid 
”kunde”, tonade ner kravet på att ta landskapen i ordning återgår hon nu till att 
följa gränsen. I och med detta aktualiseras behovet av att vända blad för att 
finna de landskap som ligger norr om Närke. Ingrid behöver nu hjälp med att 
kunna omorientera blicken i och med bladvändningen och Erika uppmanar 
henne att fokusera var Närke ligger.  

I takt med att elevens kunskapsmässiga status åter förändras till att inte 
kunna, blir på så vis läraren allt mer explicit i sitt sätt att använda de semiotiska 
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fälten som stödjande strukturer för att kunna se alla landskap. I följande 
transkription beskrivs hur denna rutin fullföljs till dess att den aktuella 
uppgiften blivit löst: 
 

 

Transkription 7:9 Närke; interaktionen avslutas  

 
 
På Erikas fråga om vilken granne det är som fattas mer (rad 122) gissar Ingrid 
först på Gästrikland, som ligger högst upp på kartan. Genom att peka ut ett 
landskap som inte alls ligger invid Närke visar hon att hon fortfarande inte har 
omorienterat blicken utifrån att Närke nu ligger längst ner på sidan. Erika 
påminner henne igen om var hon ska titta ”titta vart du har Närke Ingrid. de ä 
ju här” (rad 129). Efter en tystnad, som kan tolkas som en utebliven respons 
från Ingrid, förklarar Erika varför Gästrikland inte kan vara en granne ”för det 
ligger en massa andra emellan” (rad 133), och visar också detta med en gest. 
Ingrid tittar på kartan en längre stund (rad 134-137) och kommer sedan fram till 
ett korrekt förslag ”Värmland” (rad 138). Erika ger en positiv respons på det, 
”bra” (rad 139) med ett stigande tonfall, klappar Ingrid på armen och upprepar 
sedan ”bra du kan mer än du tror” vilket avslutar interaktionen. Även om 
Ingrid fortfarande visar viss tvekan har de nu funnit alla landskap som raderna 

 

         

122 Erik: mm: å vilken granne är det mer da som fattas¿ 
123 Aman: sen behöver vi [<natur>typ ]  
124 Erik:                [sch hö:r ni] 
125 Aman: ja vill kolla på naturtyp sen¿ 
126  (2.5) 
127 Ingr: dä? ((pekar på Gästrikland)) 
  

 
128  (1.0) 
129 Erik: nej? titta vart du har Närke Ingrid. de ä ju här.  
130  ((pekar)) 
131  (1.0) 
132 Erik: här ä ju ingen granne till Närke ((pekar på  
133  Gästrikland)) för det ligger en massa andra emellan.  
På rad 134-137 Ingrid tittar på kartan under flera sekunder, annan 
elev får under tiden hjälp av Erika med en kort fråga. 
138 Ingr: Värmland¿((tittar upp mot Erika)) 
139 Erik: ↑bra.((klappar Ingrid på armen)) ↑bra du kan mer än du  
140  tror¿ 
141  ((Erika går bort från bänken)) 
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på arbetsbladet räcker till, vilket visar sig vara tillräckligt för att avsluta 
interaktionen. Erika har redan stått länge hos Ingrid (nästan fyra minuter) och 
flera andra elever har sökt hennes hjälp. Den epistemiska topikaliseringen av att 
Ingrid nu kan mer än hon tror fungerar som en motivering till att hon nu kan 
fortsätta på egen hand, åtminstone för ett tag, eftersom de båda vet att Ingrid 
på nytt kan be om hjälp om hon behöver. 
 

Att lära sig se alla angränsande landskap på rätt sätt 

Som Gee (2008) framhåller kan läsande och skrivande aldrig ses som en samling 
neutrala färdigheter, utan som handlingar med specifika syften i kulturellt 
formade sammanhang. Exemplet med eleverna Ingrid och Amanda visar hur 
lärandeinnehållet i interaktionen med läraren genomgående görs till att både 
kunna urskilja gränser och egennamn på kartan och att kunna göra det på ett 
sådant sätt att man kan vara säker på att man fått med allihop. 
Lärandeförloppet handlar utifrån detta om elevernas förändrade deltagande i en 
literacypraktik inom geografiämnet – att lära sig läsa kartan på just ett sådant 
sätt som en viss arbetsrutin beskriver. Elevens ansvar för att utföra uppgiften 
på rätt sätt blir på så vis genom bänkinteraktionerna till en integrerad del av 
lärandeinnehållet i den här literacyhändelsen. Analysen visar hur de specifika 
syften och kulturellt formade sammanhang som Gee lyfter fram både 
upprätthålls och produceras i den situerade interaktionen, vilket samtidigt 
innefattar dimensioner av epistemisk tillgång, företräde och ansvar (Stivers et 
al., 2011a). 

De båda elevernas epistemiska hållning till lärandeinnehållet förändras så att 
de gradvis blir allt säkrare i att urskilja angränsande landskap. Vare sig det 
handlar om Närke eller Västergötland används kartan och framförallt gränsens 
utbredning ”runt om” som semiotiska fält i interaktionen. Även 
arbetsinstruktionernas utformning och specifikt antalet rader under rubriken 
”angränsande landskap” är återkommande semiotiska fält som deltagarna 
använder för att gemensamt organisera lärandeinnehållet i interaktionen. Att 
återkommande använda sig av samma semiotiska fält bidrar på så till att skapa 
kontinuitet och sammanhållning mellan de båda bänkinteraktionerna så att de 
framstår som delar av ett och samma lärandeförlopp. Användningen av de olika 
semiotiska fälten varieras samtidigt i takt med att elevernas kunskapsmässiga 
status förändras. Ett exempel på detta är vilken betydelse som läggs vid att man 
verkligen följer gränsen ”runt om”. Ju mer osäkra eleverna framstår desto större 
vikt lägger läraren vid detta, medan hon tonar ner betydelsen av turordningen 
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när eleven visar sig säkrare. Att det är samma slags semiotiska fält som 
återkommer både inom och mellan bänkinteraktionerna framtår på så vis som 
en viktig förutsättning för att deltagarna ska kunna förändra sin epistemiska 
hållning samtidigt som lärandeinnehållet hålls samman. 

 

Epistemiska topikaliseringars funktion 

Tidigare analyser i kapitel sex visade hur lärare och elever frekvent använder sig 
av epistemiska topikaliseringar i olika skeden av en bänkinteraktion som ett sätt 
att gemensamt förhålla sig till och organisera lärande. Analysen av 
lärandeförloppet i exemplet om ”angränsande landskap” synliggör dock hur 
epistemiska topikaliseringar blir till resurser inte bara för att bli överens om att 
man ägnar sig åt lärande i en interaktion, utan också för att kunna samordna en 
gradvis förändring av den epistemiska hållningen till ett lärandeinnehåll. Man 
kan därför säga att epistemiska topikaliseringar kan fylla olika slags funktioner 
eller åstadkomma olika slags sociala handlingar i en interaktion. Schegloff 
(2007) använder begreppet handlingssekvens för att lyfta fram hur vissa 
specifika handlingar organiseras över flera följder av turer i deltagares 
interaktion. 

En grundläggande utgångspunkt inom CA är att handlingssekvenser i 
interaktion organiseras med utgångspunkt i ett närhetspar (eng. adjacency pair) 
(Schegloff, 2007). Ett närhetspar består av två basala turer där någon form av 
initiativ i en interaktion blir besvarat. Det kan till exempel handla om en fråga 
som besvaras eller en uppmaning som efterföljs. Ett närhetspar kan sedan 
utvidgas med ytterligare turer som då blir till expansioner inom samma 
handlingssekvens. En handlingssekvens kan därmed förstås som utvidgningar 
över en längre följd av turer, i vilket någon form av initiativ tas som sedan 
besvaras i interaktion mellan två eller flera deltagare. En epistemisk 
topikalisering i en bänkinteraktion kan förstås som en handlingssekvens i en 
interaktion i vilken ett initiativ från en lärare eller elev blir besvarat med följd att 
sekvensen sammantaget får en epistemisk betydelse i interaktionen. 

I en kronologisk genomgång av de båda interaktionerna i exemplet om 
angränsande landskap, går det att urskilja ett antal olika sekvenser som kan 
sägas utgöra epistemiska topikaliseringar. Dessa kan i transkriptionerna 7:1-9 
följas i detalj, men för att närmare kunna analysera variationen i olika 
epistemiska topikaliseringars funktion har jag i tabell 7:1 och 7:2 gjort en 
översiktlig sammanställning. I denna sammanställning har jag alltså avgränsat 
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olika epistemiska topikaliseringar utifrån att de är handlingssekvenser över en 
följd av turer som utgår från ett närhetspar (Schegloff, 2007).  

Sammanlagt går det att urskilja sju epistemiska topikaliseringar vid det första 
tillfället om angränsande landskap och fem vid det andra tillfället. Jag har i 
tabellöversikten valt att representera de turer i respektive sekvens som på något 
sätt har en epistemisk innebörd, vilket illustreras i tabellernas andra kolumn. I 
den första kolumnen hänvisas till de transkriptioner och rader som visar 
sekvenserna i sin helhet. En närmare analys av de olika epistemiska 
topikaliseringarna visar att de inte bara i sin helhet får olika funktioner, utan att 
även varje tur bidrar med olika funktioner inom handlingssekvensen. I 
nedanstående punktlista redovisas de olika funktioner som framträder i turerna 
i exemplet om angränsande landskap (symboliskt beskrivna inom parenteserna): 
 

• Göra kunskapsmässiga positioneringar (K+ eller K-) 
• Placera in en handling i förhållande till det övergripande 

lärandeförloppet (↔), vad som föregått nuläget (←) eller vad som blir 
nästa steg (→). 

• Rikta uppmärksamheten mot ett semiotiskt fält (!) 
• Efterfråga vad någon (eleven) vet om något, det vill säga tillgång till 

kunskap (?) 
 
I tabellernas tredje kolumn används dessa symboler för att illustrera vad olika 
turer bidrar med i en epistemisk topikalisering.  
 
Tabell 7:1 Det första tillfället ”Titta här nu den tjocka röda”  

 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turens 
funktion 

(1) 
7:2/ 
40-42 

”ja ä inte bra på att läsa karta” 
”inte ja heller” 
”då får vi träna på’re. då ska ni lära er de.”  

K- 
K- 
→ 

(2) 
7:2/  
45-48 

”ä du också på de gränsar till?” 
”ja vet inte ens va gränsen ä” 
”ja det är du.” 

↔ 
K- 
↔ 
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I den första epistemiska topikaliseringen initieras det kunskapsmässiga problem 
som bänkinteraktionen framåtsyftande förväntas lösa i relation till elevernas 
kunskapsmässiga status (1). Därefter följer ytterligare en epistemisk 
topikalisering som gör att deltagarnas gemensamma fokus till samma uppgift 
etableras, vilket är en förutsättning för att de ska kunna rikta sig mot samma 
innehåll (2). Den tredje epistemiska topikaliseringen handlar om att 
uppmärksamma det semiotiska fält som sedan återkommer genom hela 
lärandeförloppet. Läraren försäkrar sig om att båda eleverna delar hennes 
blickfokus, det vill säga gränslinjen, och hur man med blicken kan följa den runt 
om (3). I samband med detta uppstår ett mer specifikt kunskapsmässigt 
problem i och med att en av eleverna inte förstår hur man ska kunna se vilka 
bokstäver som beskriver landskapsnamnet. Detta ger upphov till en fjärde 
epistemisk topikalisering där lärarens utpekande av det semiotiska fältet 
intensifieras till dess att eleverna börjar visa att de kan se gränsen (4). I den 

(3) 
7:2/  
49-60 

”de här Amanda (0.6) och Ingrid den rröda linjen här.” 
”ja:(.)men titta här nu den tjocka röda (0.7) den går så här?” 
”å då får vi följa den å så ser vi att hela tiden här är’e Halland de gränsar till.”  
”de ska stå med så här stora bokstäver röda bokstäver¿”  

! 
!  
→ 
! 

(4) 
7:2-3/ 
73-86 
 

”men det står ju inga med röda bokstäver” 
”£joho:£ men de ä ett stort landskap som ligger bredvid” 
”vet ni va ni gör om ni tycker det här är jättesvårt så finns det en bättre karta här¿ på 
första uppslaget” 
”den fattar ja- den fattar ja sämre me” 
nej. titta här nu. ä ett rött streck här. 
mm: (0.8) dom här små röda tunnare röda linjerna de ä gränserna mellan 
landskapen?  

K- 
! 
K-  
! 
K- 
! 
! 

(5) 
7:3-4/ 
89-105 
 
 

”Vi har börjat å skriva Halland det är det här lila landskapet där?” 
”Halland?”  ”Blekinge.” 
”ja fast det gränsar inte till e: Västergötland för om vi fortsätter där ä gränsen” 
”här går gränsen till Västergötland¿ vi fortsätter å följa Västergötlands gräns runt?” 
”s::måland?” 
”småland↑ ska vara med¿” 

← 
K- 
→  
! → 
 
K+ 

(6) 
7:4/  
114-126 
 

”naturtyp ja men du är inte färdig än Ingrid utan vi ska ha alla landskap som 
gränsar till Västergötland¿”  
”nu havi skrivit Småland.” 
”å så har vi ett landskap som ligger här?” 
”ja: då skriver vi Östergötland” 

 
K-  
← 
→ 
K+ 

(7) 
7:5/ 
155-189 
 
 

”sen då hade vi ett som du nämnde förut Amanda som också ligger granne  
vicket var de?” 
”å sen finns det ett landskap till nu behöver du inte skriva me de då eftersom ni inte 
får plats men jag vill gärna att ni talar om för mig vilket landskap det är.” 
”Värmland ja bra nu tror jag att du har kommit på hur man gör för nu sa du rätt på 
allting här på slutet¿” 
”då kanske du kan visa Ingrid också?” 

←  K+  
? 
→ 
? 
 
K+ 
K- → 
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femte epistemiska topikaliseringen tar läraren initiativ till att uppmärksamma 
vad de nu gjort och vad de sedan behöver göra. På så vis placerar hon den 
aktuella övningen i relation till en övergripande rutin för hur man generellt kan 
arbeta för att i tur och ordning få med alla angränsande landskap (5).  När de 
skrivit det riktiga svaret ”Småland” vill en av eleverna fortsätta med nästa 
uppgift. Detta ger upphov till ytterligare en epistemisk topikalisering av hur 
man med hjälp av gränslinjen som semiotiskt fält kan veta när en uppgift kan 
anses färdig (6). I interaktionens sista epistemiska topikalisering avslutas 
bänkinteraktionen genom att eleverna tillsammans positioneras som tillräckligt 
kompetenta för att kunna fortsätta på egen hand. Det är dock bara den ena 
eleven som positioneras som ”kunnig” (K+), men det visar sig vara tillräckligt 
eftersom hon kan visa sin kamrat hur man ska göra färdigt (7). 

Det går alltså att se hur de epistemiska topikaliseringarna genom hela 
bänkinteraktionen fyller olika funktioner i takt med att elevernas 
kunskapsmässiga status förändras från K- till K+. Mellan de olika epistemiska 
topikaliseringar som görs framträder en progression i takt med att olika 
delproblem löses. Men inte bara mellan utan också inom varje epistemisk 
topikalisering sker en progression genom att olika initiativ som kan relateras till 
det övergripande lärandeförloppet besvaras. Dessa initiativ handlar om olika 
saker i olika skeden av interaktionen som att etablera ett problem, sätta in 
problemet i ett längre förlopp, uppmärksamma relevanta semiotiska fält, 
uppmärksamma nya aspekter av problemet eller initiera interaktionens 
avslutning. Sammanställningen i tabell 7:1 synliggör både hur deltagarnas 
epistemiska hållning till lärandeinnehållet förändras genom bänkinteraktionen 
som helhet och hur de samtidigt förhåller sig aktivt till denna förändring genom 
att återkommande relatera till det övergripande lärandeförloppet.   

Även vid det andra tillfället framträder en progression både i och mellan de 
epistemiska topikaliseringarna (tabell 7:2).  

 
Tabell 7:2 Det andra tillfället ”Du kan ju mycket ändå” 

  

Transkript/ rad Epistemisk topikalisering Turens 
funktion 

(1) 
7:1/ 
1-8 

”de första vi ska hitta va ä de för nånting” 
”angränsande landskap?” 
”bra:” 
”å vicka- va ä de för nånting va menar dom med det?” 
”sånt som ligger brevid” 
”bra Ingrid. du kan ju mycket ändå”  

↔ ? 
  
K+ 
? 
 
K+ 
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När Ingrid ber om hjälp vid det andra tillfället vet både hon och läraren att 
angränsande landskap är något som de talat om tidigare. Den första epistemiska 
topikaliseringen gör så att deras gemensamma erfarenhet demonstreras och 
bekräftar deras gemensamma kunskap samtidigt som Ingrid positioneras som 
”kunnig” (K+) (1). I den andra epistemiska topikaliseringen kan eleven fortsätta 
att demonstrera hur långt hennes kunskap räcker, vilket leder till att hon ställer 
en specifik kontrollfråga riktad mot den övergripande arbetsrutinen, en fråga 
som läraren besvarar (2). I bänkinteraktionens tredje epistemiska topikalisering 
är det bänkkamraten Amanda som demonsterar vad hon kan och också 
positioneras som ”kunnig” (K+). Eftersom detta inte innebär något 
kunskapsmässigt problem finns det inget som motiverar någon fortsättning i 
interaktionen med Amanda, utan läraren riktar sig åter mot Ingrid (3). Så här 
långt i interaktionen har läraren mest bekräftat den kunskap som eleverna 
demonstrerar, men i en fjärde epistemisk topikalisering uppstår ett nytt 
delproblem som motiverar en fortsättning. Det är Ingrid som inte hittar de sista 
landskapen trots att det finns rader kvar. I en ny sekvens uppmärksammas på 
ett mer ingående sätt gränslinjen som semiotiskt fält i samband med 
bladvändning (4). När detta problem retts ut återstår en rad att skriva på, vilket 
den femte och sista epistemiska topikaliseringen handlar om fram till dess att 

(2) 
7:6/ 
20-30 

”då skriver vi Östergötland” 
”sen den” 
”bra:” 
”men måste det va i en speciell ordning” 
”nej bara du får me alla grannarna” 

→ 
→ 
K+ 
! ? 
↔ 

(3) 
7:7/ 
65-72 

”ja vet hur man gör den där första i alla fall” 
”ja: då kan man ju börja med det” 
”ja kollar på den där å då kollar jag på dom (grannar) som ä runt” 
”javisst den är jättebra å kolla på den kartan” 

K+ 
← 
↔ 
K+ 

(4) 
7:8/ 
73-91 

”de finns ingen mer” 
”gör’e inte de ska finnas två till. ser du på att du har två rader kvar” 
”då tittar vi runt här i ordning. Södermanland? sen måste vi titta på nästa 
sida för att hitta det landskap som ligger här uppe” 
”den?”  
”nä för här har vi Närke” 

K- 
↔ ! 
 
→ ! 
! 
! K+ 

(5) 
7:8-9/ 
109-140 

”så nu är det en kvar” 
”å då måste ru ju också titta på nästa karta nästa sida”  
”mm: å vilken granne är det mer da som fattas” 
”nej? titta vart du har Närke Ingrid. de ä ju här.  
här ä ju ingen granne till Närke för det ligger en massa andra emellan” 
”Värmland” 
”bra. bra du kan mer än du tror” 

↔ 
! 
? 
K- 
! 
 
K+ 
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den kunskapsmässiga obalansen utjämnats genom att eleven åter positioneras 
som ”kunnig” (K+) (5).  

Även i detta andra exempel framträder en progression i de epistemiska 
topikaliseringarnas funktion genom hela interaktionen. Epistemiska 
topikaliseringar används således av deltagarna på olika sätt i olika skeden av en 
bänkinteraktion och det är just denna variation som i exemplen ovan gör det 
möjligt för läraren att successivt anpassa sitt bemötande i relation till Ingrids 
och Amandas skiftande behov. Med hjälp av de epistemiska topikaliseringarna 
kan deltagarna göra relevanta gemensamma erfarenheter tillgängliga så att det 
blir möjligt att bygga vidare på tidigare lärandeaktiviteter utan att behöva börja 
från början varje gång. Genomgången av de epistemiska topikaliseringarna visar 
på så vis att de inte bara används för att demonstrera lärandeorientering i sig 
självt inom en interaktion, utan hur de också utgör centrala resurser för att både 
hålla samman och organisera förändringar i deltagarnas epistemiska hållning 
över en följd av flera bänkinteraktioner. 

 

Att komma på vad man ska skriva 

Ingrid visar sig kunna betydligt mer om hur man gör angränsande landskap vid 
det andra tillfället jämfört med det första, vilket är något som deltagarna 
tillsammans blir överens om genom sitt sätt att använda sig av epistemiska 
topikaliseringar. Det är dock inte alltid som elever efter att ha fått hjälp i en 
bänkinteraktion visar sig säkrare i förhållande till ett lärandeinnehåll. I kapitlets 
andra exempel följer jag ett sådant lärandeförlopp där eleven vid ett andra 
hjälptillfälle visar sig inte kunna det han tidigare fått hjälp med.  Samma 
problem som eleven bett om hjälp med tidigare kvarstår alltså när han vid nästa 
lektionstillfälle åter ber om hjälp med berättelsen om Huset i år 5. 

Det handlar om eleven Daniel som får hjälp med vad han ska skriva utifrån 
en av de stödpunkter som ramar in uppgiften. Även om alla elever arbetar 
utifrån samma instruktion skriver eleverna sina berättelser i olika takt. När de 
nu kommit fram till det femte lektionstillfället är variationen i textomfång 
mellan olika elever stor. Eftersom den här klassen inleder arbetet med varje 
kapitel med att rita sin egen bild kan denna användas som en resurs i 
skrivandet. 
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    Figur 7:3 Daniels bild till det första kapitlet om Huset. 

Daniel behöver bli färdig med kapitel ett 

Daniel är en elev som arbetar i relativt långsam takt med Huset och har under 
de första lektionstillfällena ägnat lång tid åt att göra bilden av sitt hus (se fig. 
7:3). Vid det aktuella lektionstillfället kommer Daniel in lite sent eftersom han 
har varit hos specialläraren för en stunds matematikstöd. Han kommer först 
inte igång med sitt skrivande och efter drygt fem minuter går Lena fram till 
honom. Hon läser högt igenom det han hittills skrivit och ger några förslag på 
korrigeringar som Daniel snabbt suddar och ändrar. Efter ytterligare en stund 
kontrollerar Lena närmare mot stödpunkterna på arbetsbladet vad han klarat av 
och vad som återstår att göra: 
 
Transkription 7:10 Vad eleven har gjort och vad som återstår  

 

19 Lena: .h vilka punkter (1) har du fått med här nu?  

  
20  (1.9)  
21 Dani: den.                (2)  
22 Lena: mm: 
23 Dani: den. 
24  (1.3)                                             
25 Dani: den.  
26 Lena: mm: 
27 Dani: den¿ 
28 Lena: mm:  
29  (1.3) 
30 Dani: den. 

 

Daniels text (1) Arbetsinstruktionen 

 

 

(2) 
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I likhet med exemplet om Carolin (se kap. 6) använder sig Lena och Daniel av 
stödpunkterna för att ta reda på hur långt Daniel har kommit. Under lärarens 
överinseende är det liksom då eleven som förväntas kunna evaluera sin 
skrivprocess med stöd av arbetsinstruktionens punkter (rad 19). Efter en stunds 
tystnad (rad 20) börjar Daniel metodiskt att med pennan peka på en punkt i 
taget uppifrån och ner samtidigt som han för varje punkt upprepar ”den” (rad 
21-32). De första två punkterna prickas av i snabb takt, men sedan uppstår en 
paus (rad 24) när han kommer till den tredje som han hoppar över, innan han 
fortsätter med resten av punktlistan. Lena bekräftar varje punkt han prickar för 
med ett ”mm” förutom vid ett tillfälle då hon särskilt kontrollerar att den 
aktuella punkten finns i Daniels text ”ja måste ko-” (rad 31). När Daniel har 
gått igenom samtliga punkter sammanfattar Lena läget genom att ta Daniels 
penna och ringa in den tredje punkten som han hoppade över (rad 33) ”berätta 
kort vilka som bor i huset”. Det är alltså denna punkt som återstår att göra. 

Hela sekvensen i transkription 7:10 utgör en epistemisk topikalisering av 
Daniels skrivprocess som handlar om att formulera en gemensam kunskap om 
hur långt han kommit i förhållande till arbetsguppgiften som helhet. När Daniel 
och Lena på detta sätt tar reda på hur långt Daniel hunnit använder de sig i 
likhet med Caroline och Lotta i kapitel 6 av punkterna som ett semiotiskt fält. 
På så vis förhandlar de fram en gemensam förståelse av att han har fått med det 
mesta, förutom den tredje punkten.  

I genomgången av datamaterialet som helhet visar det sig dock att just 
denna punkt, den tredje, hade Daniel fått hjälp med redan dagen innan i en 
bänkinteraktion som avslutades med att han visade beredskap att fortsätta 
skriva på egen hand. Trots detta visar det sig dock i transkription 7:10 att han 
inte kunnat göra det. Samma problem kvarstår alltså, nämligen att berätta kort 

31 Lena: m- °ja måste ko-°((tittar i Daniels text)) ja?  
32 Dani: den?  
33 Lena: mm: .h då tycker jag vi gör så här (3)den enda du har 

kvar de  

 
34  är’en (.) här¿  
35 Dani: mm 

 

(3) 
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om de olika personer som bor i Huset. På liknande sätt som i exemplet om 
angränsande landskap återvänder jag nu i analysen till den bänkinteraktion som 
utspelade sig dagen innan, för att närmare studera hur denna hänger ihop med 
transkription 7:10 (se fig. 7:4). Den här gången är utgångspunkten att Daniel är 
en elev som visar sig inte kunna det som han tidigare fått hjälp med. Liksom i 
exemplet om angränsande landskap används rutorna för att markera vilken del 
av lärandeförloppet som fokuseras. 

 

 
Figur 7:4 De olika bänkinteraktionerna i lärandeförloppet mellan Daniel och Lena  

 
 

 

Bilden som resurs för skrivandet 

Daniel räcker upp handen och ber om hjälp med motiveringen att han inte vet 
vad han ska skriva till den fjärde punkten, ”ja vet inte va ja ska skriva om 
lokalen”. Lena läser igenom vad han hittills skrivit i sin berättelse och ger några 
förslag om de två första punkterna. När Daniel har bekräftat att han förstått 
detta vänder sig Lena åter mot stödpunkterna som ligger på Daniels bänk: 
 
  

Dag 1: Dag 2:  

     

 

”Å då fåru tänka dig 
att du har fyra 
fönster” 

”Vilka punkter har 
du fått med här nu” 

 

”Nu ska du berätta 
om personerna”  
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Transkription 7:11 Gemensamt fokus förhandlas  

 
  
Här visar det sig att de stödpunkter som användes i transkription 7:10 även 
användes vid detta tillfälle dagen innan som ett semiotiskt fält. Till skillnad från 
då (i 7:10), när det var eleven som prickade av vilka punkter som var avklarade, 
är det här läraren Lena som följer punkterna med pennan för att ta reda på hur 
långt Daniel kommit. Hon upprätthåller turen genom ett utdraget ”ö::” (rad 20) 
fram till dess att hon stannar vid punkt tre, ”berätta vilka som bor i huset” (rad 

 
  

 

 

20 Lena: ö:: ((drar pennan längs frågorna och följer med  
21  blicken))  
22  berätta vilka som bor i huset¿ 
23  (0.7) 
24 Lena: kommer du till nu. för då haru ju gjort dom två?  
25  då äru där(1)?  

      
26  å då fåru tänka dig att du har fyra fönster (2)? 

                        
27  vill du ha ditt hus- bild framför dig så du kan  
28  lättare (.)komma ihåg hur du tänker (3)?         
  

 
29 Dani: ja¿ 

 

(1) 
Lärarhandledningens 
exempeltext samt stödpunkter 

Daniels text 

(2) 

 

 

(3) 

 

146 
 



22). Istället för att bemöta Daniels fråga om hjälp som riktade sig till punkt fyra, 
uppmärksammar hon den punkt som kommer före med motiveringen ”för då 
har du gjort dom två? å då äru där” (rad 24-25). Med stöd av arbetsbladet som 
ordnande struktur hävdar hon därmed epistemiskt företräde till att förflytta 
fokus från punkt fyra till punkt tre.  

Utan att invänta Daniels respons på denna förflyttning fortsätter hon den 
epistemiska topikaliseringen av hur Daniel kan tänka kring detta, där hon pekar 
mot en bild av huset som sitter uppsatt på whiteboardtavlan ”å då fåru tänka 
dig att du har fyra fönster” (rad 26). Bilden av huset görs på så vis till ytterligare 
ett semiotiskt fält och det ramverk för deltagande som etableras blir på så vis 
rumsligt utsträckt över hela klassrummet. I rad 27 till 28 överför hon sedan det 
mönster, som de fyra fönstrens placering utgör, genom att med pennan i hand 
peka ut fyra punkter i luften över bänkytan. Samtidigt frågar hon Daniel om 
han vill ha sin egen bild av huset framför sig för att lättare ”komma ihåg hur du 
tänker” (rad 28), vilket han svarar positivt på (rad 29). 

Genom den epistemiska topikaliseringen över flera turer av var Daniel ”är”, 
tillsammans med hur han kan tänka med hjälp av de fyra fönstren, 
omförhandlar Lena i transkription 7:11 lärandeinnehållet. Istället för punkt fyra, 
som Daniel frågade om, riktar hon sig nu mot punkt tre på arbetsbladet. Daniel 
får dock inte tillfälle att ge respons på detta förflyttade fokus vilket gör det 
osäkert i vilken utsträckning de egentligen förhåller sig till samma innehåll. 
Innan Lena går iväg för att hämta den bild som Daniel bekräftar att han vill ha 
framför sig fortsätter interaktionen om de fyra fönstren ytterligare en stund:  

 

 
Transkription 7:12. Elevens ansvar att bestämma 

 

 

 
  

 

 

30 Lena: mm: då hämtar ja den .h årå äru här att ((pekar  
31  mot tavlan)) på nedersta våningen till höger till  
32  ex- titta (4)                                  
  

 
33 Dani: ((tittar upp mot tavlan)) 

 

(4) 
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Lena fortsätter att peka mot tavlan och börjar förklara med hjälp av 
lägesbegreppen ”på nedersta våningen till höger” hur man kan börja 
beskrivningen av husets invånare. Men för att bilden ska fungera som en 
gemensam stödstruktur i bänkinteraktionen förutsätts ett gemensamt fokus för 
uppmärksamhet. På rad 32 avbryter sig därför Lena för att särskilt försäkra sig 
om att Daniel verkligen tittar på tavlan och först när han tydligt visar att han 
tittar framåt (rad 33) fortsätter hon verbalt och med pekande gester sin 
exemplifiering av hur han kan ordna sitt skrivande genom att adressera ett 
fönster i taget (rad 34-36). När Daniel bekräftar detta med en minimal respons i 
rad 37 ”aa:” kan Lena fortsätta att utvidga sitt exempel med att han kan 
beskriva vad personerna heter (rad 39) och hur många de är i familjen (rad 41). 
Hon betonar samtidigt att det är ”varu vill berätta” som han ska skriva, det vill 
säga det är Daniels epistemiska ansvar som elev att själv göra val och bestämma 
vad han ska skriva. Lena ger ytterligare ett exempel på hur han kan gå vidare till 
fönstret ovanför för att beskriva nästa familj. Därefter avslutar hon sin 
genomgång med att kontrollera att Daniel hängt med, ”förstålu” (rad 48), vilket 
Daniel instämmer svagt i med en nick (rad 49). 

I denna del av interaktionen aktualiseras förutom punkterna på papperet 
även bilden som en ordnande struktur för skrivandet. En stor del av 
interaktionen handlar därför om att läraren behöver försäkra sig om att eleven 

34 Lena: till vänster(5)eller till höger(6)beroende på bor 

   
35   (0.8)  
36  familjen: Karlsson till exempel 
37 Dani: aa: 
38  (1.5) 
39 Lena: dom heter¿  
40  (1.1) 
41 Lena: dom ä si å så många i familjen¿ varu vill  
42  berätta.↑ovanför familjen Karlsson bor¿ ((pekar  
43  uppåt))(0.5) tant Stina (.) till exempel eller  
44  min kompis- 
45  (1.3) 
46 Lena: å sen namnet va. 
47 Dani: aa: 
48 Lena: förstålu?  
49 Dani: ((nickar svagt)) 

 

  

(5) (6) 
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verkligen följer med blicken det semiotiska fält hon pekar ut. Först när han 
tydligt rätar upp sig och riktar blicken framåt kan hon fortsätta att verbalt och 
med gester förklara och ge exempel på hur han kan tänka. Avslutningsvis frågar 
hon åter om han förstått, vilket han bekräftar svagt. Efter detta finns det minst 
två möjligheter för Lena; hon kan antingen nöja sig med hans bekräftande nick 
och avsluta bänkinteraktionen med det eller så kan hon göra bedömningen att 
hon behöver förklara närmare. Såsom interaktionen fortsätter visar det sig att 
hon gör bedömningen att det behövs en utvidgad förklaring:  
 

 

Transkription 7:13 Indexerande användning av textreferenser  

 

 
  

 

 

50 Lena: så- (7)du kan gå i den ordningen  
  

 
51  så blire lättare för dig. 
52 Dani: ((nickar svagt)) 
53 Lena: så här har du ju berättat lite du kan lägga till  

 
54  lite där vare ä för en affär om den ä stor eller  

 
55  iten å sen ä du där¿  

 
56  å då ska du berätta nånting kort om (8) alla  
57  fönstrena 
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Lena påminner nu åter om att Daniel förväntas skriva om punkterna i den 
ordningen eftersom då ”blir det lättare för dig” (rad 51). När han nickar 
instämmande kopplar Lena ihop stödpunkterna med Daniels egen text genom 
att peka och säga ”så här har du ju berättat lite” (rad 53), vilket refererar till 
vilka punkter han redan skrivit om. När det gäller den andra punkten tycker 
hon att ”du kan lägga till lite där” (rad 53-54) och först därefter kommer hon 
fram till den tredje punkten som de talat mest om ”sen ä du där” (rad 55). Med 
hjälp av kortfattade indexerande uttryck som ”här” och ”där” samordnar hon 
arbetsinstruktionen med Daniels egen text. Hon fortsätter sedan återigen att 
återknyta till de fyra fönstren som ordnande struktur genom att peka mot 
bilden och säga ”å då ska du berätta nånting kort om alla fönstrena” (rad 56-
57). I rad 58 visar Daniel med en snabb blick att han är medveten om 
videokameran. När Lena sedan på nytt orienterar mot bilden och påpekar att 
”det bor ju människor i alla fönster” (rad 59) svarar Daniel med ett bekräftande 
”mm:” (rad 60). Med denna bekräftelse låter sig nu Lena nöja och interaktionen 
avslutas när Lena också upprepar ”mm” (rad 61) och påpekar att hon ska gå 
och hämta Daniels egen bild.  Daniel efterfrågar inte något ytterligare stöd utan 
efter denna sammanfattning av hur de olika texterna som de använder sig av 
förhåller sig till varandra avslutas bänkinteraktionen. 

Interaktionen i 7:13 kommer på så vis att handla om att Lena vill försäkra 
sig ytterligare om att Daniel och hon är överens om hur han ska göra. Som jag 
tidigare har beskrivit kommer det dock visa sig att Daniel efter den här 
bänkinteraktionen inte kommer igång att skriva på egen hand (se 7:10). Det kan 
finnas flera olika anledningar till det i den lokala kontexten kring Daniels och 
Lenas interaktion.  Det kan bero på att den fråga han ställer i början faktiskt 
handlar om punkt fyra men att Lena trots det hjälper honom med punkt tre. I 
den här bänkinteraktionen saknas Daniels egen bild vilket kan göra det svårare 

 

                  
58 Dani: ((tittar upp mot kameran)) 
59 Lena: för de bor ju människor i alla fönster. 
60 Dani: mm: 
61 Lena: mm¿ ja hämtar din husetbild. 

 

 

 

(8) 
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för honom att följa Lenas utpekande av de fyra fönstren och överlag visar 
Daniel inte någon hög grad av säkerhet i sina responser till Lena. Interaktionen 
mellan Lena och Daniel inrymmer ett stort antal olika textreferenser till de olika 
stödpunkterna att hålla i minnet, och kanske har kamerans närvaro en 
hämmande inverkan för Daniel i den här situationen.  

Oavsett olika tänkbara försvårande faktorer, som det inte går att uttala sig 
om utifrån videoanalysen, avslutas dock bänkinteraktionen här genom att 
Daniel visar beredskap att själv fortsätta. En viktig poäng är dock att liksom det 
inte analytiskt går att uttala sig om orsakerna till att Daniel inte kan fortsätta 
själv, kan inte heller Lena och Daniel bli mer säkra än så här vid denna 
tidpunkt. Genom detta exempel blir det åter tydligt hur lösandet av 
kunskapsmässiga problem i bänkinteraktionerna innebär kontinuerliga 
förhandlingar i relation till deltagarnas epistemiska hållning för att de ska bli 
rimligt överens om att det går att avsluta interaktionen. Men som redan visats i 
transkription 7:10, får Lena och Daniel redan nästa dag ett nytt tillfälle att 
fortsätta sitt samtal när det visar sig att han inte har kunnat berätta om 
personerna i de fyra lägenhetsfönstren. I den fortsatta analysen återgår jag nu 
till detta tillfälle för att följa hur lärandeförloppet fortsätter. 

 
 

 

Den andra bänkinteraktionen om Huset 

Trots att Daniel inte nästa dag inte gjort det som de talade om dagen innan, 
fördjupar sig Daniel och Lena inte i anledningen till att han inte kunnat använda 
sig av Lenas förklaring (7:10). Samma problem kvarstår dock, och efter en 
stunds letande efter Daniels bild som en av lärarna förlagt, återupptas 
interaktionen om den tredje punkten: 
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Transkription 7:14 Återknyter till elevens ansvar   

 

Lena inleder med att påminna om vilken punkt de är på ”nu ska du berätta om 
de olika personerna” (rad 9) samt hur detta förhåller sig till den övergripande 
skrivprocessen ”det är det enda du har kvar” (rad 9-10). Hon riktar sig åter mot 
hur han konkret kan börja ”då kan man ju börja så här” (rad 10-11). 
Överlappande med Daniels minimala respons i rad 12 behåller hon sedan turen 
och fortsätter med ett konkret förslag till formulering, samtidigt som hon pekar 
på ett av fönstren i bilden. Flera gånger betonar nu Lena att det är vad Daniel 
själv vill som ska styra vad han skriver, ”beroende på vad du vill kalla´rom” (rad 

 
  

 

 

9 Lena: nu ska du berätta om (.) personerna. det äre enda du  
10  har kvar. berätta kort vilka som bor i huset. .h då  
11  kan man ju  börja så här .h  
12 Dani: [ mm] 
13 Lena: [läg]enheten till vänster på nedersta våningen (5)  

    
14   ((pekar)) eller på våning ett beroende på vad du vill  
15  kalla rom¿ våning ett våning två eller vad du vill. så  
16  får du försöka tänka vem ska bo där (6) vem ska bo där  
17  vem ska bo där å vem ska bo där 

                    
18 Dani: ((nickar svagt)) 
19 Lena: å då kan ju du bestämma om det ä: ensamma ↑människor  
20  ((pekar)) återigen på ett fönster i taget)) eller om  
21  de ä en familj med ↑barn eller om det är en ↑tjej där  
22  och en kille där de får du liksom lite bestämma själv¿ 
23  (1.0) 
24 Lena: haru nå (0.4) tankar. 
25 Dani: ne:j 

 

(5) 

 

 

(6) 
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14-15), ”våning ett våning två eller vad du vill” (rad 15), ”så får du försöka 
tänka vem ska bo där, vem ska bo där, vem ska bo där och vem ska bo där” 
(rad 15-17). Hon påminner därmed återigen om elevens epistemiska ansvar för 
att själv tänka ut och bestämma vad berättelsen ska handla om, även om hon nu 
också bidrar med några förslag. Den epistemiska topikaliseringen om att 
skrivprocessen ska grunda sig på Daniels egna val utvidgas sedan ytterligare 
efter en svag nick från Daniel (rad 18) med ”å då kan ju du bestämma” (rad 19) 
följt av olika exempel som avslutas med ”de får du liksom lite bestämma själv” 
(rad 22).  På en direkt fråga om han har några egna tankar om vad han ska 
skriva (rad 24) svarar Daniel dock med ett tydligt ”nej” (rad 25), en 
positionering som fortsatt ”okunnig” (K-).  

I transkription 7:14 återkommer samma problem och samma sätt att 
använda bilden som en resurs för att organisera skrivandet. Till skillnad från 
dagen innan, då de endast hade tillgång till lärarhandledningens bild framme på 
whiteboardtavlan, kan de nu använda Daniels egen bild på bänken. Samma 
mönster, de fyra fönstrens placering i fyrkant, uppmärksammas nu fast riktat 
mot en annan bild. Detta kan förstås som att samma semiotiska fält som de 
använde tidigare nu remedieras på ett delvis nytt sätt samtidigt som det blir ett 
sätt att länka ihop de båda bänkinteraktionerna (jfr semiotisk remediering, Prior 
& Hengst, 2010a). På ett tydligare sätt än dagen före förhåller de sig nu till att 
lärandeinnehållet handlar om elevens ansvar att kunna komma på något att 
berätta. Lena blir efterhand allt mer konkret i sina förslag på hur Daniel kan 
skriva om de olika personerna. Trots detta hävdar han att han fortfarande inte 
har några ”tankar” om hur han ska göra, vilket motiverar att bänkinteraktionen 
behöver fortsätta. 
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Transkription 7:15 Eleven avkrävs ställningstaganden  

 
 
I den fortsatta interaktionen riktar sig Lena allt tydligare mot att epistemiskt 
topikalisera vad Daniel själv ”vill”, ett ord som är frekvent förekommande i 
transkription 7:15. Lena ställer konkreta, riktade frågor som till exempel ”vill du 
ha nån barnfamilj” (rad 26) och ”var vill du att barnfamiljen ska bo” (rad 28). 
På dessa frågor kan Daniel kortfattat svara ”ja” (rad 27) och han använder sig 
av bilden för att bestämma ett fönster, ”där” (rad 29). Med utgångspunkt i dessa 

 
  

 

 

26 Lena: hur vill du ha’re rå. vill du ha nån barnfamilj? 
27 Dani: ja¿ 
28 Lena: mm: var vill du att barnfamiljen ska bo. 
29 Dani: där. (7)  

           
30 Lena: där¿ då kan vi börja så här lägenheten (8) vick- va  
31  vill du här för de här kan man kalla för  
32  gatuplan?((pekar längst ner på bilden)) 
33  (0.6) 
34 Dani: mm. 
35 Lena: eller våning ett våning två våning ↑tre ((pekar ut de  
36  tre våningarna)) de får du ju säga själv va vill du  
37  att [den ska ] 
38 Dani:     [våning e]tt 
39 Lena: vart ä våning ett¿  
40 Dani: ((pekar)) (9) 

            
41 Lena: på våning ett (10) (1.0) i lägenheten till vänster kan  
42  du ju börja. (0.6)  
43 Lena: bor vadå. 
44 Dani: ((skriver)) (1.4) 
45 Lena: på?  
46 Dani: ((skriver)) (6.0) 
47 Lena: nej? på våning ett sa’ru ju. 
48 Dani: menå ((suddar och skriver igen)) (11s) 

 

(7) (8) 

  

(9) (10) 
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kortfattade svar föreslår sedan Lena konkreta formuleringar av vad Daniel kan 
skriva ”då kan vi börja så här” (rad 30). Medan hon fortsätter att ge förslag 
inflikar hon ytterligare frågor som knyter an till vad Daniel själv vill, ”va vill du 
här för det här kan man kalla gatuplan” (rad 30-32) och ”de får du säga själv va 
vill du att den ska” (rad 36-37). Även på dessa utförliga frågor kan Daniel svara 
kortfattat att han vill att det första fönstret ska ligga på ”våning ett” (rad 38). 
Lena nöjer sig inte med att han verbalt säger detta utan uppmanar honom att 
också peka ut vilket fönster det gäller. Med hjälp av Lenas riktade frågor 
avkrävs Daniel steg för steg egna ställningstaganden som gör att han till slut kan 
börja skriva en mening till sin berättelse (rad 44). Lena står kvar bredvid honom 
och deltar genom att påminna om vad han har sagt att han ska skriva ”på 
våning ett sa’ru ju” (rad 47), vilket utgör ytterligare ett bidrag till en epistemisk 
topikalisering av att det är vad Daniel själv vill och bestämmer som avgör vad 
han ska skriva. 

Jämfört med den första bänkinteraktionen då Daniel fick hjälp blir Lena på 
detta sätt allt mer utförlig och konkret i sina frågeställningar med hjälp av bilden 
som semiotiskt fält. Hennes ledande frågor framstår som en följd av Daniels 
tidigare osäkerhet och det är först nu när Lena ställer korta, riktade frågor som 
han kan svara genom att på bilden peka ut var personerna ska bo.  

Interaktionen fortsätter sedan en längre stund på liknande sätt genom att 
Lena ställer tydligt riktade frågor som hjälper Daniel att ord för ord formulera 
sig (data visas ej).  Hon står kvar bredvid honom och följer kontinuerligt upp 
det som han skriver. När Daniel på detta sätt en stund senare har skrivit en hel 
mening gör Lena en ny sammanfattning och evaluering av hur långt han 
kommit: 
 

 
Transkription 7:16 Förändring av kunskapsmässig status initierar avslutningen 

 
 

 
  

 

 

99 Lena: mm: ? får vi titta här nurå? (11) (0.9) på våning (.)  
  

 
100  ett i lägenheten till vänster bor familjen Karlsson.  
101  men det är en ganska ↑bra mening va. då får vi reda  

 

(11) 
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När Daniel skrivit klart den första meningen initierar Lena en evaluering av hur 
långt han har kommit, ”får vi titta här nurå?” (rad 99). Hon läser upp den 
mening som blivit resultatet av deras interaktion samtidigt som hon pekar i 
hans text. Den epistemiska topikaliseringen fortsätter genom att hon värderar 
det han har skrivit ”men det är en ganska bra mening va. då får vi reda på var 
dom bor och vi får reda på vad dom heter” (rad 101-102). Daniel svarar genom 
att med en betydligt högre grad av säkerhet än tidigare markera att det nu ska 
vara ”punkt” (rad 103), vilket Lena bekräftar (rad 104). Genom raderna 99-104 
sker på så vis en viss förändring av Daniels kunskapsmässiga status i och med 
att han börjar visa mer säkerhet i sitt deltagande. Detta gör det möjligt för Lena 
att rikta sig framåt och mot vad som är nästa steg ”å sen tycker jag du ska 

99 Lena: mm: ? får vi titta här nurå? (11) (0.9) på våning (.)  
  

 
100  ett i lägenheten till vänster bor familjen Karlsson.  
101  men det är en ganska ↑bra mening va. då får vi reda  
  

 
102  på var dom bor (12) och vi får reda på vad dom heter. 
103 Dani: punkt. 
104 Lena: de är en ganska bra sätt punkt där. å sen tycker jag  
105  du ska berätta om familjen- till exempel nu ger jag  
106  dig lite tips här bara familjen Karlsson består av och  
107  sen kan man tala om vad dom heter eller↑  
108  (1.4) 
109 Lena: eh: i familjen Karlsson eller familjen Karlsson har  
110  två barn? (1.2)som heter eller vad du nu vill. du får  
111  tänka lite på hur vill du gå vidare här¿ du har  
112  bestämt att dom heter familjen Karlsson och att dom  
113  bor där ((pekar)).   
114  (0.8) 
115 Lena: å sen ska du berätta vad dom heter. 

 

(11) 

 

(12) 
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berätta om familjen” (rad 104-105), vilket är ytterligare en fortsättning på den 
epistemiska topikaliseringen av skrivprocessen. Lena ger återigen Daniel några 
förslag och exempel på hur han kan skriva, men nu på ett mer övergripande sätt 
än när hon tidigare ställde en konkret fråga i taget (rad 105-111). Hon 
återkopplar till att det är Daniels egna val som styr ”du har bestämt att dom 
heter familjen Karlsson och att de bor där” (rad 111-112), och påminner 
därmed återigen om Daniels eget ansvar. Efter en kort paus (rad 114) refererar 
hon vidare till att han nu ska fortsätta med ”å sen ska du berätta vad dom 
heter” (rad 115). 

Den mening som Daniel till slut skriver framstår i hög grad som en 
samkonstruktion mellan lärare och elev, där Lenas riktade frågor gör det möjligt 
för Daniel att nästan ord för ord ”välja” vad han ska skriva. Detta är dock 
tillräckligt för att de ska bli överens om att Daniel har gjort ett eget val och att 
han har bestämt vad familjen heter och var den bor. Detta innebär att det 
inledande problemet, att veta vad han ska skriva, nu i någon mening är löst och  
bänkinteraktionen kan avslutas genom att Lena riktar sig framåt mot hur Daniel 
ska fortsätta:  
 

 
Transkription 7:17 Ny beredskap att fortsätta  

 
 
I transkription 7:17 kan nu Daniel till skillnad från tidigare (se 7:15) redogöra 
för hur han ska fortsätta, nämligen genom att berätta om personerna. Lena 
bekräftar detta, ”jättebra fortsätter du med de” och efter ytterligare en 

 
  

 

 

116  (3.9) 
117 Lena: hur vill du gå vidare. 
118  (2.5) 
119 Dani: berätta vad dom heter. 
120 Lena: mm: hur ska’ru starta ra. 
121  (2.2) 
122 Dani: dom heter 
123  (0.8) 
124 Lena: mm: dom ↑heter de ä ↑jättebra fortsätter du med ↑de. 
125 Dani: ((skriver)) (3.6) 
126 Lena: sen kan du när du har skrivit klart kan du ta  
127  lägenheten ovan↑för ((pekar)) så kan du gå dit eller  
128  lägenheten bred↑vid beroende på hur du tycker. nu har  
129  du ju utgått därifrån ((pekar)) 
130 Dani: mm: 
131 Lena: mm. är'u me på hur du ska fortsätta? 
132 Dani: ((nickar)) 
133 Lena: bra. ((reser sig och går iväg)) 
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påminnelse om hur han kan använda sig av de fyra fönstren för att i tur och 
ordning beskriva invånarna i de olika lägenheterna, ”beroende på hur du 
tycker” (rad 128) avslutas bänkinteraktionen med en ny status check ”är’u me 
på hur du ska fortsätta” (rad 131). Daniel bekräftar med en nick att han är 
beredd att fortsätta (rad 132) och bänkinteraktionen avslutas (rad 133). 
 

Att veta vad man vill skriva 

I båda de analyserade bänkinteraktionerna dag ett och dag två hävdar Daniel 
inledningsvis att han inte vet vad han ska skriva. Liksom i kapitlets första 
exempel om angränsande landskap aktualiseras återkommande några semiotiska 
fält som blir till resurser för att organisera ett lärandeinnehåll. Det 
lärandeinnehåll som Lena och Daniel tillsammans fokuserar är hur han ska 
kunna lära sig ett sätt att komma på vad han ska skriva. Arbetsinstruktionens 
stödpunkter är semiotiska fält som återkommer upprepade gånger, framförallt i 
samband med de kunskapsmässiga positioneringar som görs i förhållande till 
hur mycket Daniel gjort. När det gäller Daniels förmåga att veta vad han ska 
skriva är det dock framförallt bilden och särskilt mönstret av de fyra fönstren 
som används som en resurs för att organisera lärandeinnehållet. I takt med de 
allt mer frekventa referenserna till vad Daniel ”vill” skriva, blir Lena allt mer 
utförlig och konkret i sina förslag på vilka personer som skulle kunna bo i 
huset.   

 

De epistemiska topikaliseringarnas funktion 

Liksom i exemplet om landskapen framträder i transkriptionerna flera olika 
sekvenser som utgör epistemiska topikaliseringar, vilka används både för att 
hålla ihop och för att samtidigt förändra deltagarnas epistemiska hållning till 
lärandeinnehållet. En genomgång av de epistemiska topikaliseringarna i 
exemplet med Daniel (tabell 7:3 och 7:4) visar att olika turer till stor del fyller 
samma grundläggande funktioner (symboliskt beskrivna i parenteserna) som i 
det första exemplet om angränsande landskap: 

 
• Göra kunskapsmässiga positioneringar i relation till hur mycket eleven 

skrivit om av uppgiften som helhet (K+ eller K-). 
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• Placera in en handling i förhållande till det övergripande 
lärandeförloppet (↔), vad som föregått nuläget (←) eller vad som blir 
nästa steg (→). 

• Rikta uppmärksamheten mot ett semiotiskt fält, i det här exemplet 
främst stödpunkterna samt fönstren (!). 

• Efterfråga vad någon (eleven) vet om något, det vill säga tillgång till 
kunskap, vilket i det här fallet främst visar sig handla om ifall Daniel vet 
vad han vill skriva om (?). 

 
Mer explicit än i det första exemplet framträder dessutom ytterligare en 
funktion inom de epistemiska topikaliseringarna, nämligen att:  
 

• Hålla eleven som epistemiskt ansvarig för att själv bestämma vad som 
ska skrivas (A). 

 
Tabell 7:3 Det första tillfället ”å då fåru tänka dig att du har fyra fönster  

 
 
I bänkinteraktionen dag ett framträder två olika sekvenser som utgör 
epistemiska topikaliseringar. Anledningen till att Daniel får hjälp vid det första 
tillfället är att han inte kan komma på vad han ska skriva. Redan från början är 
detta den epistemiska obalans som motiverar bänkinteraktionen där eleven själv 
positionerar sig som ”okunnig” (K-). Analysen tar här sin början i en epistemisk 
topikalisering som sätter problemet i relation till elevens ansvar att bestämma 

Transkript/ 
rad nr 

Epistemisk topikalisering Turens 
funktion  

(1) 
7:11-12/ 
22-44 
 

”berätta vilka som bor i huset¿ kommer du till nu. för då haru ju gjort dom två? 
då äru där?” 
”å då fåru tänka dig att du har fyra fönster? vill du ha ditt hus- bild framför dig 
så du kan lättare (.) komma ihåg hur du tänker?”         
”då hämtar ja den årå äru här att på nedersta våningen till höger till ex- titta till 
vänster eller till höger beroende på bor (0.8) familjen: Karlsson till exempel” 
”varu vill berätta. ovanför familjen Karlsson bor¿ (0.5) tant Stina (.) till exempel 
eller min kompis-” 

↔ 

 

! 

! 

A  

(2) 
7:12-13/ 
48-57 
 

”förstålu?” 
”((nickar svagt))” 
”så- du kan gå i den ordningen så blire lättare för dig.” 
”så här har du ju berättat lite du kan lägga till lite där vare ä för en affär om den 
ä stor eller liten å sen ä du där¿ å då ska du berätta nånting kort om alla 
fönstrena” 

? 
K+ 
! 

 

↔ 
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vad han ska skriva med hjälp av stödpunkterna och bilden som semiotiska fält 
(1). Den andra epistemiska topikaliseringen positionerar elevens 
kunskapsmässiga status och gör det möjligt att avsluta bänkinteraktionen 
eftersom deltagarna blir överens om att Daniel har förstått och kan fortsätta på 
egen hand utifrån den hjälp han fått. 

Genomgången av de olika turerna visar hur läraren i mycket liten 
utsträckning frågar efter hur eleven förstår problemet. Hon orienterar sig istället 
direkt mot de fyra fönstern som ett semiotiskt fält och förklarar ganska snabbt 
hur eleven kan använda sig av detta som en struktur för skrivandet. Jämfört 
med det första exemplet om angränsande landskap förhåller sig därmed läraren 
inte alls lika tydligt till elevens frågor eller behov, varken när det gäller att göra 
kunskapsmässiga positioneringar eller fråga efter vad eleven redan vet eller 
tänker. Det första tillfället framstår därmed som ganska snabbt och direkt när 
det gäller lärarens sätt att förhålla sig till problemet.  

 
Tabell 7:4 Det andra tillfället ”Nu ska du berätta vilka som bor i de fyra fönstren”  

 

Transkript/
rad 

Epistemisk topikalisering Turen 
gör 

(1) 
7:10/ 
19- 34 

”vilka punkter har du fått med här nu?”  
”då tycker jag vi gör så här den enda du har kvar de är’en (.) här” 

! ?  
K-  

(2) 
7:14/ 
9- 25 

”nu ska du berätta om (.) personerna. det är’e enda du har kvar.”  
”då kan man ju börja så här lägenheten till vänster på nedersta våningen 
eller på våning ett beroende på vad du vill kalla’rom¿ våning ett våning två 
eller vad du vill. så får du försöka tänka vem ska bo där vem ska bo där 
vem ska bo där å vem ska bo där” 
”å då kan ju du bestämma om det ä: ensamma människor eller om de ä en 
familj med barn eller om det är en tjej där och en kille där de får du liksom 
lite bestämma själv¿” 
”har’u nå (0.4) tankar.” 
”ne:j” 

→  
→ 
A  
 
! 
 
 
A 
? 
K- 

(3) 
7:15/ 
26- 47 
 

”hur vill du ha’re rå. vill du ha nån barnfamilj?” 
”ja¿” 
”mm: var vill du att barnfamiljen ska bo.” 
”där”  
”där¿ då kan vi börja så här lägenheten vick-  
va vill du här för de här kan man kalla för gatuplan” 
”eller våning ett våning två våning tre de får du ju säga själv va vill du att 
den ska” 
”våning ett vart ä våning ett” 
”((pekar))” 
”på våning ett (1.0) i lägenheten till vänster kan du ju börja” ”nej? på 
våning ett sa’ru ju.” 

A ? 
 
A ? 
! K+  
→  
A 
A 
 
? 
K+  
 
↔  
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En motsvarande genomgång av bänkinteraktionen dag två synliggör en 
förändring de epistemiska topikaliseringarnas funktion jämfört med det första 
tillfället (tabell 7:4). I en inledande epistemisk topikalisering etableras problemet 
och elevens kunskapsmässiga status i relation till arbetsinstruktionen som 
semiotiskt fält (1). I en andra epistemisk topikalisering uppmärksammas 
återigen de fyra fönstren som meningsskapande struktur men nu mera ingående 
och på ett tydligare sätt kopplat till elevens ansvar att själv tänka till och 
bestämma vad han ska skriva, vilket han dock inte visar att han kan (2). 
Problemet vad eleven ska skriva kvarstår därmed, vilket initierar en tredje 
epistemisk topikalisering där läraren åter riktar uppmärksamheten mot bilden. I 
en ingående beskrivning av hur Daniel steg-för-steg kan gå igenom de olika 
fönstren relaterar hon frekvent till elevens ansvar att skriva det han själv vill. 
Först när eleven efter en följd av frågor från läraren kan ge uttryck för ett eget 
val avslutas denna epistemiska topikalisering (3). När de så småningom 
tillsammans på detta sätt kunnat formulera en hel mening till berättelsen (visas 
ej i analysen) initieras en fjärde epistemisk topikalisering som evaluerar 
skrivprocessen och riktar uppmärksamheten framåt mot det fortsatta skrivandet 
(4). Interaktionen avslutas sedan med att läraren återkopplar till elevens ansvar 
att bestämma hur han vill gå vidare och hon ställer frågor till dess att de blir 
överens om att eleven nu har en idé om hur han ska fortsätta (5).  

(4) 
7:16/99-116 
 

”får vi titta här nurå?(0.9) på våning (.) ett i lägenheten till vänster bor 
familjen Karlsson. Men det är en ganska bra mening va. då får vi reda på 
var dom bor och vi får reda på vad dom heter.” 
”punkt.” 
”de är ganska bra sätt punkt där. å sen tycker jag du ska berätta om 
familjen- till exempel nu ger jag dig lite tips här bara familjen Karlsson består 
av och sen kan man tala om vad dom heter eller” 
”eh: i familjen Karlsson eller familjen Karlsson har två barn? (1.2)som heter 
eller vad du nu vill. du får tänka lite på hur vill du gå vidare här¿ du har 
bestämt att dom heter familjen Karlsson och att dom bor där”  
”å sen ska du berätta vad dom heter.” 

K+ 
 
 
K+ 
K+ 
→ 
 
A  
 
← 
→ 

(5) 
7:17/ 
118-133 
 

”hur vill du gå vidare.” 
”berätta vad dom heter.” 
”mm: hur ska’ru starta ra.” 
”dom heter” 
”mm: dom heter de ä jättebra fortsätter du med de.” 
”sen kan du när du har skrivit klart kan du ta lägenheten ovanför ((pekar)) 
så kan du gå dit eller lägenheten bredvid beroende på hur du tycker. nu har 
du ju utgått därifrån”  
”är'u me på hur du ska fortsätta?” 
((nickar)) 

A 
K+ 
? 
K+ 
K+  
→ 
← 
! 
→ ? 
K+ 
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Liksom i det tidigare exemplet om angränsande landskap blir det i exemplet 
om Huset tydligt hur lärare och elev använder sig av epistemiska 
topikaliseringar på många olika sätt under en bänkinteraktion. Kunskapsmässiga 
positioneringar samt att placera in en händelse i det längre lärandeförloppet 
verkar framförallt användas i början och slutet av en interaktion eller för att 
rama in en sekvens inom en interaktion. I interaktionen dag två förtydligas på 
slutet mer än dag ett att eleven nu verkligen har en idé det fortsatta skrivandet.  
Det blir synligt hur deltagarna inom varje epistemisk topikalisering varierar 
användandet av återkommande semiotiska fält, fördelar epistemiskt ansvar, 
efterfrågar tillgång på kunskap eller orienterar sig mot förändringar i 
lärandeförloppet. Liksom i föregående exempel om angränsande landskap blir 
de epistemiska topikaliseringarna en både central och dynamisk resurs för att 
kunna differentiera lärandeförlopp i relation till olika elevers frågor och behov. 
Detta kan också beskrivas som att det är med hjälp av epistemiska 
topikaliseringar som lärandeförlopp kan differentieras så att lärare och elever 
kan åstadkomma både sammanhållning och förändring i olika lärandeförlopp. 
 

Resurser för att differentiera lärandeförlopp i bänkinteraktion 

Analysen av exemplen med Ingrid, Amanda och Daniel synliggör dels hur 
undervisningen anpassas i relation till elevernas frågeställningar och uppvisade 
behov, dels hur progression åstadkoms i två vanliga literacypraktiker på 
mellanstadiet. Vid bänkarbete kan läraren endast delta i en liten del av varje 
enskild elevs lärande i olika slags literacypraktiker. Så som studiens datamaterial 
är konstruerat har det varit möjligt att starta i en av alla de bänkinteraktioner 
som en lärare deltar i och sätta den i relation till tidigare interaktioner och det 
fortsatta lärandeförloppet. Att låta en viss uppgift utgöra gemensam nämnare är 
ett sätt att analytiskt närma sig studiet av hur lärandeförlopp kan hållas ihop 
över flera situationer. Analysen visar med vilka resurser som deltagarna aktivt 
och tillsammans kan göra så att olika bänkinteraktioner hålls ihop till 
sammanhängande lärandeförlopp som överskrider det enskilda lärandetillfället, 
och på vilket sätt detta differentieras i relation till olika elever.  
Till skillnad från tidigare studier av individualiseringspraktiker, vilka oftast riktat 
sig mot hur man på metodnivå organiserar och planerar verksamheten i 
klassrummet (Bergqvist, 2007; Nyroos, 2006; Vinterek, 2006; Österlind, 1998), 
tar jag här min utgångspunkt direkt i det situerade mötet mellan lärare och elev. 
Med hjälp av begreppet epistemisk hållning synliggörs hur både elever och 
lärare successivt förändrar sitt deltagande i relation till elevernas 
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kunskapsmässiga status såväl som till lärandeinnehållet. Denna förändring 
demonstrerar en lärandeprocess som inte bara handlar om att deltagarna lär sig 
något som en följd av interaktionen. Jag har också kunnat visa att lärande i 
sociala handlingar måste göras aktivt och intersubjektivt i interaktion. Två 
centrala resurser framträder som särskilt betydelsefulla för att kontinuerligt steg-
för-steg åstadkomma förändring, dels det återkommande användandet av 
samma semiotiska fält och dels de olika funktioner som epistemiska 
topikaliseringar kan ha. 

 

Återkommande användning av samma semiotiska fält 

Liksom tidigare visats i kapitel 6 etableras deltagarnas epistemiska hållning i ett 
ramverk för deltagande där de kroppsligt placerar sig så att de gemensamt kan 
uppmärksamma och samordna olika textreferenser i form av 
arbetsinstruktioner, elevtexter, kartor och bilder. Inte minst framstår de 
arbetsinstruktioner som används som viktiga semiotiska fält för att lärare och 
elever ska bli överens om vad man har gjort, vad man ska göra härnäst och när 
uppgiften kan anses vara färdig. Användningen av arbetsinstruktioner visar sig 
inte enbart handla om det textmässiga innehållet utan visar sig i hög grad 
användas för att organisera interaktionen. Att det återstår två tomma rader på 
Ingrids arbetsblad (transkription 7:5) indikerar att hon ännu inte hittat alla 
landskap och avprickningen av stödpunkter till Huset blir en användbar resurs 
för att veta hur mycket eleven gjort och vad den ska göra (transkription 7:10 
samt 7:11). Arbetsinstruktionerna utgör på så vis semiotiska fält som i hög grad 
bidrar till att organisera deltagande och lärandeinnehåll i bänkinteraktionerna. 

I de två exemplen om angränsande landskap respektive Huset framträder 
även andra semiotiska fält som centrala för den specifika uppgiften. I det första 
exemplet handlar det om att kunna följa gränsen ”runt om” och i det andra att 
kunna använda sig av fönstrens placering för att organisera skrivandet. I det 
sistnämnda exemplet blir fönstrens placering på bilden av huset till en 
meningsskapande struktur för att organisera skrivandet. Lärandet i dessa två 
literacypraktiker kommer på så vis att till stor del handla om att kunna se, 
urskilja och rikta sin blick mot dessa semiotiska fält på ett sådant sätt att man 
som elev kan utföra arbetsuppgiften (se även Goodwin, 1994; Lindwall & 
Lymer, 2008).  

Användningen av de semiotiska fälten varieras under interaktionernas gång i 
relation till växlingar i elevens kunskapsmässiga status. Första gången Erika 
visar hur man kan följa landskapsgränsen runt om gör hon det utförligt och är 
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mån om att placera sig så att hon samtidigt kan peka i båda elevernas böcker. 
Allt eftersom eleverna blir säkrare och själva kan referera till rörelsen ”runt om” 
tonar Erika ner den aspekten för att återigen påminna om det när Ingrid stöter 
på nya problem. När det gäller interaktionen mellan Lena och Daniel är det 
tvärtom så att Lena blir allt mer utförlig i sitt sätt att visa hur man kan använda 
de fyra fönstren, när det blir tydligt att Daniel inte har förstått det hon tidigare 
har försökt förklara med sin gest. 

Det återkommande användandet av samma semiotiska fält kan förstås som 
markerade exempel på det Prior och Hengst (2010b) beskriver som semiotisk 
remediering. I de här fallen blir de resurser för lärarna att uppmärksamma 
eleverna på tidigare gemensamma erfarenheter kring samma innehåll, så att 
dessa kan bli tillgängliga och möjliga att återanvända i den aktuella 
interaktionen. Så som de används blir de semiotiska fälten indexerande, genom 
att de i interaktionen ges en särskild innebörd som påminner deltagarna om 
tidigare gemensamma resonemang utan att i detalj behöva återge dem.  
Återanvändandet, eller remedieringen, av dessa olika semiotiska resurser bidrar 
därmed till att knyta ihop de olika lärandetillfällena med varandra. Prior med 
flera (Prior & Shipka, 2003; Prior & Hengst, 2010a) argumenterar för en 
dialogisk semiotik i studiet av literacypraktiker och Goodwin (2013) lyfter fram 
sociala handlingars semiotiskt laminerade karaktär. I linje med detta synliggör 
resultatet här hur även förståelsen av lärande och undervisning i klassrummets 
kontext kan fördjupas genom en större medvetenhet om hur olika slags 
semiotiska fält integreras och återkommer och bidrar till att hålla ihop 
lärandeförloppet över tid. 

 

Epistemiska topikaliseringar för att göra samma och olika 

För en lärare som ska fördela sin tid mellan ett stort antal elever framstår 
epistemiska topikaliseringar som den kanske viktigaste interaktionella resursen 
för att kunna delta i och växla mellan olika elevers lärandeförlopp.  Med hjälp 
av epistemiska topikaliseringar kan lärare och elever snabbt länka den aktuella 
situationen till tidigare erfarenheter och komma överens om var de nu befinner 
sig utan att i detalj behöva rekapitulera allt som har gjorts däremellan. Detta i 
sin tur är en viktig förutsättning för att kunna skapa progression i ett 
lärandeförlopp.  

Genomgången av kapitlets två exempel visar hur både lärare och elev kan ta 
initiativ till epistemiska topikaliseringar. För de problem som bänkinteraktionen 
som helhet syftar till att lösa använder sig deltagarna av epistemiska 
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topikaliseringar på varierande sätt för att reda ut olika aspekter av det 
lärandeinnehåll som görs.  Kapitlets två exempel skiljer sig åt när det gäller hur 
elevernas kunskapsmässiga status förändras mellan det första och det andra 
tillfället. Ingrid positioneras inledningsvis dag två som att hon ”kan” (K+) trots 
att hon i slutet av interaktionen dag ett är den som anses vara mindre kunnig i 
förhållande till Amanda och i behov av hennes hjälp. Daniel däremot 
positioneras inledningsvis dag 2 som inte kunnig (K-) i förhållande till samma 
punkt på arbetsbladet trots att han på slutet dag 1 har nickat instämmande till 
Lenas fråga om han förstår (transkription 7:13). Analyserna visar hur lärare och 
elever med hjälp av epistemiska topikaliseringar inledningsvis kan aktualisera 
elevens kunskapsmässiga status, medan det visar sig vara mindre betydelsefullt 
vad eleven kunde eller inte kunde vid avslutningen av det föregående tillfället. 

Men epistemiska topikaliseringar har inte bara betydelse i inledningen och 
avslutningen av en bänkinteraktion. I översikten över de epistemiska 
topikaliseringarnas varierande funktion (tabell 7:1-4) synliggörs hur deltagarna 
successivt orienterar sig mot lärandeförloppet på olika sätt i olika skeden av en 
interaktion. Epistemiska topikaliseringar används för att placera in den aktuella 
situationen i ett längre lärandeförlopp; vad man har gjort, brukar göra eller ska 
göra härnäst. Vidare används de för att rikta uppmärksamheten mot de 
återkommande semiotiska fält som beskrivits ovan som centrala för 
lärandeaktiviteten. Som jag diskuterat tidigare uppmärksammas de semiotiska 
fälten med olika grad av utförlighet beroende på hur eleven positioneras 
kunskapsmässigt, vilket i hög grad medieras genom de epistemiska 
topikaliseringar som görs. Även fördelningen av epistemiskt ansvar som en 
integrerad aspekt av lärandet förhandlas och demonstreras med epistemiska 
topikaliseringar som resurs.  

Tidigare forskning har visat hur lärandeförlopp över tid utmärks av både 
sammanhållning och förändring, och hur dessa aspekter är dynamiskt 
integrerade med varandra (Melander, 2009), vilket också framträder i 
bänkinteraktionernas lärandeförlopp. Analyserna bidrar dessutom med 
fördjupad kunskap om vilken central betydelse som de epistemiska 
topikaliseringarna har som resurser för att åstadkomma denna dynamiska 
integration av sammanhållning och förändring i lärandeförloppet. Genom 
epistemiska topikaliseringar kan lärare och elever i interaktion skapa en 
gemensam förståelse kring att de gemensamt ägnar sig åt lärande, vad de håller 
på att lära liksom hur de kan förändra sitt kunnande och deltagande i relation till 
ett lärandeinnehåll. Därmed framstår epistemiska topikaliseringar som en 
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primär resurs för att åstadkomma individuellt anpassade lärandeförlopp i 
klassrummet, både inom och utöver den enskilda bänkinteraktionen. 

 

Hur olika kan det bli?  

I bänkinteraktionen skapas möjligheter för lärare och elever att reda ut de 
varierande kunskapsmässiga problem som olika elever stöter på. Denna 
individuella variation skulle inte vara möjlig inom ramen för 
helklassundervisning där läraren behöver förhålla sig till gruppen som ett 
kollektiv. Resultaten stöder därmed tanken om att elever vid bänkarbete kan få 
individuellt stöd i lärandet inte bara vid enskilda tillfällen, utan också i 
sammanhängande lärandeförlopp över flera lektioner.  

Men i exemplen med eleverna Ingrid, Amanda och Daniel orienterar sig 
deltagarna också mot några aspekter i den lokala kontexten som framstår som 
begränsande för möjligheterna att variera undervisningen. De uppgifter som 
eleverna ska lösa ingår i två vanligt förekommande literacypraktiker på 
mellanstadiet vilka kan beskrivas som ”att arbeta med landskap” respektive ”att 
skriva en berättelse”. Som visats ovan blir de arbetsinstruktioner som används 
semiotiska fält som i hög grad strukturerar uppgiftens utförande och kan bli 
avgörande för vad som anses vara en fullgjord uppgift. Inte i något av exemplen 
riktar sig deltagarna mot några andra aspekter av lärandeinnehållet utöver de 
som krävs för att svara mot instruktionens utformning. Det som Ingrid och 
Amanda lär sig i exemplet har egentligen inte så mycket att göra med Närke och 
Västergötland, och stilmässiga kvaliteter i Daniels berättelse blir inte heller 
uppmärksammade. Inom ramen för de tidsmässigt begränsade 
bänkinteraktionerna verkar det vara svårt att förvänta sig någon individuellt 
avpassad fördjupning av lärandeinnehållet utöver det som krävs för att 
producera ett tillräckligt svar utifrån den fråga som ställts. På så vis förefaller 
arbetsinstruktioner och texter i hög grad blir begränsande för i vilken 
utsträckning det blir möjligt att möta olika elevers individuella frågor och 
erfarenheter utöver uppgiftens formulering. 

Ytterligare en begränsning har att göra med de semiotiska fält som används. 
I datamaterialet som helhet visar det sig att både principen om att följa gränsen 
runt om i arbetet med angränsande landskap i år 4, liksom bilden av de fyra 
fönstren i arbetet med Huset i år fem är semiotiska strukturer som lärarna 
använder sig av upprepade gånger. I kapitlets första exempel är det inte första 
gången som läraren visar hur man kan följa gränsen runt om och även i det 
andra exemplet visar läraren för flera elever hur de kan organisera sitt skrivande 
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utifrån bilden. Medan Ingrid och Amanda visar att de kan dra nytta av det 
semiotiska fält som Erika upprepade gånger använder sig av, visar Daniel aldrig 
att han använder sig av strukturen med de fyra fönstren som Lena påvisar. Det 
blir tydligt att Daniel inte har förstått hur han ska göra efter det första tillfället 
när läraren snabbt har visat honom hur han kan tänka. En hypotetisk fråga som 
väcks utifrån analysen är om det hade varit lättare för Daniel om Lena vid det 
andra tillfället hade prövat att använda sig av något annat sätt än de fyra 
fönstren för att hjälpa Daniel.  Så blir det dock inte, utan hon håller fast vid 
samma semiotiska fält, de fyra fönstren, som hon redan använt till flera elever 
före Daniel, utan att tillräckligt mycket finna ut på vilket sätt uppgifte är ett 
problem just för honom.  

Den individanpassning som blir möjlig i bänkinteraktionerna visar sig på så 
vis både göras möjlig och vara begränsad av olika sociala praktiker som formas i 
klassrummets interaktion. Dessa sociala praktiker kan förstås som 
literacypraktiker på så vis att de handlar om återkommande rutiner och mönster 
i lärare och elevers interaktion kring skrift (Barton & Hamilton, 1998). Ett 
återkommande mönster visar sig till exempel vara hur både semiotiska fält och 
epistemiska topikaliseringar används som indexerande resurser. De kan 
visserligen varieras men har också tydliga drag av rutinmässighet, vilket ibland 
tycks innebära att den enskilda eleven inte i tillräcklig grad ges tillfälle att 
formulera sin förståelse av ett problem. Användandet av samma semiotiska fält 
framstår utifrån resultatet som erfarenheter som läraren för med sig mellan 
interaktioner med olika elever som de återkommande använder sig av som 
resurs för att strukturera innehållet. Detta väcker frågor om vad den upprepade 
användningen av samma semiotiska fält i olika bänkinteraktioner kan betyda för 
olika elevers kunskapsmöjligheter. I nästkommande kapitel tar jag fasta på dessa 
frågor och undersöker närmare vilken betydelse det kan få för deltagarnas 
epistemiska hållning att lärare vanligtvis kommer att möta olika elever kring 
samma uppgift upprepade gånger, medan varje enskild elev vanligen endast 
ägnar sig åt samma uppgift en gång. 
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8 Lärarens lärande i upprepade bänkinteraktioner 

 
I kapitel 7 var det framförallt lärarens kontinuerliga anpassning till elevernas 
kunskapsmässiga status som var i fokus. Samtidigt som elevernas 
kunskapsmässiga status förändrades kunde jag visa hur även läraren 
kontinuerligt förändrar sin epistemiska hållning till lärandeinnehållet och på så 
vis deltar i lärandet. I det här kapitlet uppmärksammar jag åter det mönster som 
beskrevs i avhandlingens inledande exempel, och som innebär att läraren på sin 
väg genom klassrummet upprepade gånger får frågor om samma uppgift från 
olika elever. Därmed kommer lärarens erfarenheter att skilja sig från elevernas 
på så vis att medan varje elev oftast bara ägnar sig en gång åt en viss uppgift, 
kommer läraren att få flera tillfällen att förhålla sig till samma uppgift. I 
analyserna fokuserar jag hur lärarens epistemiska hållning till lärandeinnehållet 
förändras vid sådana upprepade bänkinteraktioner och hur detta skulle kunna 
förstås som lärarens lärande. 

Lärares förändrade deltagande i klassrummets undervisningsaktiviteter 
betraktas sällan inom klassrumsforskning som ett lärande i sig. Lärares lärande 
med utgångspunkt i situerade praktiker har visserligen ofta lyfts fram, men 
vanligen utifrån grundantaganden om att lärande främst sker som en följd av 
distanserad reflektion över den egna undervisningen vid sidan av 
vardagspraktiken – inte minst med hjälp av videoinspelningar (Hatch & 
Grossman, 2009; Korthagen, 2010; Putnam & Borko, 2000; Tripp & Rich, 
2012). Sherin (2002) visar dock i artikeln ”When teaching becomes learning” 
hur lärares lärande inte enbart sker när de i efterhand reflekterar över 
genomförd undervisning. Hon visar hur lärares förståelse av både 
ämnesinnehåll och instruktion också förändras direkt i den situerade praktiken 
till följd av förhandlingar med eleverna. Även Lee (2010) beskriver hur både 
elever och lärare tillsammans skapar mening i “the task of learning” (s. 403) och 
visar hur lärarens hållning till lärandeinnehållet formas och förändras i relation 
till elevernas i den fortlöpande interaktionen.  

Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är att lärande kan förstås som 
dialogiskt konstituerade handlingar som är samkonstruerade av lärare och 
elever, vilket Clarke beskriver i termer av att ”a pattern of participation is clearly 
a dance done by teacher and students, where the steps are improvised according 
to need” (2004, s. 15). Detta dialogiska fokus på det gemensamma och 
intersubjektiva i lärandeaktiviteten upplöser i hög grad traditionella dikotomier 
mellan begreppen lärande och undervisning. Istället kan lärande och 
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undervisning betraktas som olika dimensioner av samma handling (se även 
Roth & Radford, 2010). I det här kapitlet tar jag ytterligare fasta på denna insikt 
om att även läraren lär i situerade interaktioner, genom att följa hur lärarens 
epistemiska hållning förändras genom en följd av bänkinteraktioner där olika 
elever vill ha hjälp med samma uppgift inom ramen för en geografilektion.    

 

Fyra bänkinteraktioner om Danmark 

Geografiundervisningen i år 5 inleds på höstterminen med att man går igenom 
samtliga nordiska länder och i oktober månad har klassen kommit fram till 
Danmark. Arbetet följer en arbetsrutin där lärare och elever först gemensamt 
läser och pratar om texten i läroboken och ser på någon film om landet. Detta 
följs av att eleverna arbetar enskilt med arbetsuppgifter kring landets karta samt 
med frågor om respektive land. I följande exempel följer vi läraren Bo som 
ansvarar för en lektion där eleverna besvarar frågor om Danmark i sina 
skrivböcker (fig. 8:1). Lektionen inleds med en gemensam genomgång varefter 
eleverna placerar sig parvis eller i mindre grupper, några i klassrummet och 
några vid två olika arbetsbord i korridoren utanför. Bo uppmuntrar eleverna att 
arbeta tillsammans med frågorna och medan eleverna arbetar rör han sig runt i 
klassrummet och bistår de elever som behöver hjälp. Eleverna har kommit 
varierande långt i arbetet och till sin hjälp har de två olika läroböcker (se fig. 8:2 
och 8:3). Bo samtalar med eleverna om olika frågor; det handlar t.ex. om 
innebörden av begreppen ebb och flod, låglandet Danmark och om semesterön 
Bornholm. 
 

 
Figur 8:1 Arbetsbladet om Danmark  

169 
 



       
Figur 8:2 Sidor ur läroboken ”PULS. Grundbok Geografi Europa” (Olsson & Åsgård, 2004)9  

 
 

  
Figur 8:3 Sida ur läroboken ”Europas länder” (Mårtensson, 1997)  

9 De boksidor som återges i figur 8:2, och som användes vid inspelningstillfället visar den första 
upplagan av detta läromedel, ISBN 978-91-27-62312-5. Denna har nu ersatts av ny upplaga. 
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Efter en kort stunds arbete ber eleverna Martina och Mia om hjälp med fråga 
fem, ”Hur försörjer sig danskarna?”. Bo stannar till och hjälper dem tills de 
visar beredskap att själva skriva svar på frågan, interaktionen pågår under en 
minut och åtta sekunder. Efter ca fem minuter ber även Emil och Johan om 
hjälp med fråga fem. Interaktionen med dem blir kortare, endast 30 sekunder. 
Efter ytterligare några minuter ber eleven Peter om hjälp med fråga fem vilket 
ger upphov till en längre interaktion, knappt två minuter, som även involverar 
bänkkamraterna Jamal och Mihal. Efter en stund passar även Karin på att fråga 
vad ordet försörjer betyder i anslutning till att Bo hjälper bänkkamraten 
Theresa. Efter flera försök att fånga Bos uppmärksamhet får Karin hjälp med 
uppgift fem under en knapp minut. I nedanstående analys följer jag läraren Bos 
väg genom dessa fyra bänkinteraktioner och undersöker med vilka resurser som 
lärandeinnehållet organiseras.   

 

Att tänka efter vad man själv tror 

Den första bänkinteraktionen om frågan ”Hur försörjer sig danskarna?” 
initieras av att Martina räcker upp handen varpå Bo går fram till hennes bänk. 
Martina arbetar tillsammans med sin bänkkamrat Mia som sitter bredvid med 
kroppen vänd mot henne. 
 
Transkription 8:1 Problemet etableras  

 
 

1 Mart: ((räcker upp handen)) 
2 Bo: ((går fram till hennes bänk)) 
3 Bo: mm: 
4  (1.9) 
5 Mart: femman¿((håller upp arbetsbladet med frågor)) 
6 Bo: femman.((tar emot papperet))(1)  
7  (1.9)/((Bosse läser tyst))  

      
8 Bo: ·hh hur försörjer sig danskarna. 
9  (0.8) 
10 Mia: [°vae°] 
11 Mart: [ de  ] stå ju ingenting((pekar mot läroboken))om de¿ 
 

(1) 
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När Bo kommer fram till bänken inleder han interaktionen med ett kort, 
frågande ”mm” (rad 3) vilket följs av en paus innan Martina svarar ”femman” 
(rad 5). Samtidigt håller hon upp arbetsbladet med frågor och visar på så vis 
både verbalt och med sin handling att det är fråga fem som hon vill ha hjälp 
med. Bos respons består i ett bekräftande ”femman” (rad 6) vilket 
demonstrerar hur han uppfattat hennes fråga. Genom att först tyst och sedan 
högt läsa igenom fråga fem ”hur försörjer sig danskarna” (rad 8) informerar sig 
Bo närmare om vad frågan gäller. Arbetsbladet med sina frågor fungerar här 
som ett semiotiskt fält med vilket deltagarna kan etablera ett gemensamt fokus 
för uppmärksamhet.   

Även bänkkamraten Mia markerar sitt deltagande genom att börja säga 
något med svag röst ”vae” (rad 10) men Martina överlappar hennes försök att 
ta turen och motiverar i rad 11 sin fråga om hjälp när hon säger ”det står ju 
ingenting om det”, samtidigt som hon med en pekande gest refererar till 
lärobokstexten. Användandet av ”ju” (rad 11) i en fråga-svar sekvens indikerar 
ofta någon form av epistemisk inkongruens (Heinemann et al., 2011) och här 
får ”ju” betydelse i interaktionen genom att den gör uttalandet till ett 
rättfärdigande av varför Martina inte har kunnat svara på frågan själv. Hon 
orienterar sig på så vis mot en kontextuellt formad norm om epistemiskt ansvar 
i bänkinteraktionen som innebär att man som elev i första hand förväntas läsa 
själv i boken innan man frågar läraren. 

Eftersom både lärare och elev har tidigare gemensamma erfarenheter av den 
här typen av literacypraktik – att skriftligt besvara frågor med hjälp av en 
lärobok – krävs inledningsvis ingen utförlig motivering av Martinas 
hjälpförfrågan utan det räcker med ett kort, indexerande ”femman” för att 
etablera det kunskapsmässiga problem som bänkinteraktionen riktas mot. 

 
Transkription 8:2 Öppna frågor om vad eleverna tror  

 

12 Bo: nä: va tror ni ra. 
13  (4.4) 
14 Bo: va ä Danmark för typ av land?  
15  (1.1) 
16 Mart: platt.((rycker på axlarna och tittar mot boken))£he he  
17  he he£ 
18 Bo: ja ett platt land. 
19 Mart: °ja° ((tittar upp mot Bosse)) 
20  (1.1)  
21 Bo: menö:: hur försörjer sig en vanli dansk tror ni. 
22 Mart: ((rycker på axlarna)) 
23  (2.3) 
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Som svar på Martinas anspråk om att bokens text inte ger svar på uppgiften 
riktar sig Bo istället mot eleverna själva ”va tror ni ra”(rad 12), vilket initierar en 
epistemisk topikalisering som efterfrågar elevernas tillgång till kunskap. Deras 
svar uteblir dock och efter en längre tystnad (rad 13) specificerar Bo frågan 
närmare, ”vad är Danmark för typ av land” (rad 14). Först efter ytterligare en 
tystnad besvarar Martina denna fråga med ”platt” (rad 16). Hon sneglar mot 
boken, där det i texten står att Danmarks kuster ofta är flacka eller platta (se fig. 
8:2) vilket även en av de tidigare frågorna på arbetsbladet handlat om (se fråga 
tre, fig. 8:1). Genom att samtidigt rycka på axlarna och skratta till efter det 
verbala svaret markerar hon en viss distans som nedgraderar hennes anspråk 
och demonstrerar en lägre grad av säkerhet i svaret (Kärkkäinen, 2006). Bo 
bekräftar dock hennes svar genom att upprepa det hon sagt med betoning på 
ordet ”platt” (rad 18). Martina flyttar blicken från boken till Bo och besvarar 
detta i sin tur med ett svagt uttalat ”ja” (rad 19). Därmed har de etablerat en 
gemensam förståelse om Danmark som ett platt land, vilket dock i sig inte 
besvarar frågan. 

Med ett prövande tonfall fortsätter Bo den epistemiska topikaliseringen av 
vad eleverna själva tror, ”menö:: hur försörjer sig en vanlig dansk tror ni” (rad 
21). Återigen uteblir elevernas svar (rad 23) och Bo konkretiserar sin fråga 
ytterligare ”är alla i Danmark bönder” (rad 24). Frågan är strukturerad som en 
ja/nej fråga och den här gången är det Mia som svarar honom med ett 

24 Bo: ä alla i Danmark ((gest mot boken)) bönder? 
25 Mia: nä 
26 Bo: nä: (1.1) många av rom har ju ett vanligt arbete. 
27 Mart: ºmmº 
28 Bo: men (.) i Danmark så äre ju ((pekar i bokens karta))  
29  (.) de finns många bönder. (2)  

      
30 Mart: °mm°((nickar))  
31  (2.4) 
32 Mart: ˃skaja˂ skriva re¿ ((tittar upp mot Bosse)) 
33 Bo: nej ja vet inte. va tycker ni själva¿ 
34  (4.8)/ ((eleverna tittar ner mot texterna på bänken)) 
35 Mart: ((skrattar till)) 
36 Bo: ja vill inte:: peka på de ä rätt svar utan .h ja vill  
37  att  ni ska tänka efter.   
 

(2) 
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förväntat ”nä” (rad 25). Bosse bekräftar detta och konstaterar sedan efter en 
paus att många har ju ett ”vanligt arbete” (rad 26), i vilket Martina instämmer 
med ett ”mm” (rad 27). Interaktionen i raderna 12-25 har karaktären av en 
utvidgad IRE-sekvens där Bo ställer frågor till eleverna som han visserligen 
själv redan vet svaret på men som ger även eleverna möjlighet att formulera sin 
förståelse. På så vis kan Bo och flickorna genom sitt samtal i rad 12 till 27 
gemensamt komma överens om vad frågan handlar om. I rad 26-29 fortsätter 
Bo att beskriva hur många danskar ”har ett vanligt arbete” men att många är 
bönder.  Han pekar mot bokens karta över Danmark som innehåller 
illustrationer över olika danska företeelser, bl.a. bilder av kor som betar och en 
lantgård.  

Martina svarar Bo i form av minimala responser (Gardner, 2001), vilka 
fungerar som s.k. continuers (rad 27 och 30). När Bo tystnar uppstår en 
markerad paus (rad 30) tills Martina tar turen och topikaliserar det fortsatta 
lärandeförloppet genom att fråga om hon ska ”skriva re” (rad 32) samtidigt som 
hon riktar sin blick mot Bo. Bo svarar henne med en motfråga ”nej jag vet inte” 
(rad 33), vilket som Keevallik (2011) visat är ett sätt att undvika att besvara en 
fråga i syfte att förhandla om fördelning av epistemiskt ansvar mellan deltagare. 
Genom att låta bli att svara själv positionerar Bo eleverna som ansvariga för att 
självständigt med stöd av tillgängliga resurser kunna formulera frågans svar, 
vilket han även verbaliserar genom sin motfråga ”vad tycker ni själva?” (rad 33) 
Efter en längre tystnad då eleverna tittar ner i sina läroböcker skrattar Martina 
till (rad 35) vilket Bo besvarar genom att motivera sitt undvikande av svaret 
med att ”jag vill att ni ska tänka efter (rad 36-37). 

Interaktionen har så här långt pågått i ca 55 sekunder och karaktäriseras av 
en prövande hållning från både lärare och elever såväl som av ett långsamt 
tempo med många pauser och tvekansmarkörer. Bo ställer olika öppna frågor 
som uppmanar eleverna att visa vad de själva tänker och tror, men han gör 
också egna referenser till lärobokens brödtext och bilder för att påminna 
eleverna om var de kan skaffa sig tillgång till svaret på frågan. På så vis innebär 
interaktionen i 8:2 samtidigt en förhandling om ansvarsfördelning, där eleverna 
i första hand förväntas kunna reflektera och tänka efter själva medan läraren 
inte bidrar med mer än vad som behövs för att driva interaktionen framåt. 
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Transkription 8:3 Uppräkning av olika exempel  

 
 
När interaktionen har pågått i ca 55 sekunder ändrar den karaktär på så vis att 
tempot ökar och eleverna börjar ge förslag till svar. I rad 38 säger Mia med svag 
röst något om ”arbete”, ett ord som ju Bo använde sig av tidigare på rad 26 när 
han påpekade att många ju har ett ”vanligt arbete”. Efter detta ger Martina ett 
första förslag på arbete, ”de’ju många som (0.7) fiskar” (rad 39). Förslaget 
”fiskar” markeras prosodiskt genom att det föregås av en kort paus samt att det 
sägs med en något stigande intonation. Även Bo använder sig av en stigande 
intonation när han besvarar detta i rad 40, ”ja:”. Martina använder sig åter av en 
stigande intonation när hon därefter föreslår ”olja” (rad 41) delvis överlappat av 
att Martina upprepar det första förslaget om ”fiske”. Bo svarar åter genom att 
med stigande intonation bekräfta Martinas förslag med ”ja:” (rad 43). Martina 
ger ytterligare ett förslag med liknande intonation, ”bönder” (rad 44). Även nu 
deltar Mia genom att upprepa Martinas förslag, den här gången överlappande 
med Bos svar. Bos respons på Martinas tredje förslag har en annan prosodisk 
kontur än de föregående. Två gånger upprepar han med stigande intonation 
”mm: mm:” men avslutar sedan sin respons när han med en fallande kontur 
bekräfta svaret med ”precis” (rad 45). Detta följs sedan av att han initierar 
bänkinteraktionens avslutning genom att göra en kunskapsmässig positionering 
av eleverna som ”kunniga” (K+) ”nu har ni ju sagt rätt svar tycker jag” (rad 46). 
Eleverna bekräftar detta genom att börja skriva och visar därmed beredskap att 
fortsätta på egen hand.  

Under de sista 13 sekunderna av interaktionen förändras elevernas 
deltagande genom att de visar en högre grad av säkerhet i sina förslag. Den 
stigande intonationen i Martinas svar gör att de olika förslagen framstår som en 
slags uppräkning, något som förstärks genom att även Bo i sina responser 
bekräftar hennes två första förslag med en liknande prosodisk kontur. Efter det 
tredje förslaget ändras dock hans respons på ett sätt som projicerar 
uppräkningens avslutning. Detta förstärks när han säger att de ”har sagt rätt 
svar”. Den prosodiska konturen i deltagarnas turer får här betydelse för hur 

38 Mia: (°finns ju (.) arbete?°) 
39 Mart: de’ju många som↑ (0.7) fiskar¿  
40 Bo: ja: 
41 Mart: jobbar me [olja ]¿ 
42 Mia:           [fiske] me 
43 Bo: ja: 
44 Mart: jobbar me:: dom ä bön[der¿ 
45 Bo:                      [mm: mm:  [precis]. 
46 Mia:                                [bönder] 
47 Bo: nu har ni ju sagt rätt svar tycker ja. (0.4) mm: 
48  ((flickorna börjar skriva)) 
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svaret på frågan konstrueras som en uppräkning, eller en slags lista, bestående 
av tre exempel – att fiska, jobba med olja eller vara bönder. 

Listor i interaktion kan allmänt ses som en interaktionell resurs för att 
strukturera och ekonomisera interaktioner på ett sätt som får ett antal olika 
fenomen att hänga ihop (S. Karlsson, 2010). De är vanligtvis lätta att identifiera 
redan i det första ledet genom att den prosodiska konturen på ett markerat sätt 
skiljer sig från föregående tal. Detta blir tydligt även i detta exempel när Martina 
efter en markerad paus och med stigande intonation ger sitt första förslag till 
svar. Det första ledet i en lista följs vanligen av ett eller flera ytterligare exempel 
med en liknande kontur fram till det sista exemplet som vanligen skiljer sig åt i 
sin kontur och därmed signalerar listans avslutning (Jefferson, 1990; S. 
Karlsson, 2010; Lerner, 1994; Selting, 2007). I bänkinteraktionen mellan Bo, 
Martina och Mia blir listformatet efter en längre stunds prövande utifrån Bos 
öppna frågar ett sätt för deltagarna att komma fram till ett godtagbart svar på 
frågan. I och med det sker också en förändring i hur de tillsammans konstruerar 
lärandeinnehållet från att handla om att självständigt reflektera utifrån det man 
redan vet till att använda sig av rubriker, brödtext och bilder för att formulera 
ett antal exempel att skriva ner. Lärandeinnehållets organisering förändras på så 
vis gradvis under den första bänkinteraktionen från elevernas ansvar att tänka 
efter själva till svaret som en uppräkning med tre exempel.  

 

Listan som resurs för att organisera svaret 

Lite längre fram under lektionen vill även eleverna Emil och Johan ha hjälp 
med fråga fem. Bo kommer därför att återigen ingå i en interaktion med elever 
kring denna fråga, som dock blir kortare och pågår i ungefär 30 sekunder. 
 
Transkription 8:4 Svaret som en uppräkning av ”tre” exempel  

 

 

1 Bo: femman? 
2  (0.7)  
3 Bo: å där står de¿  
4  (1.7)  
5 Bo hur försörjer sig danskarna. ja? vad lever dom av i 

Danmark? 
6 Emil: jordbruk¿ 
7 Bo: ja: de ä en sak↑ (1.5) mer då¿  
8  (0.9)  
9 Bo: många danskar jobbar me- 
10  (0.9) 
11 Emil: oljan? 
12 Bo: ja: å (.) mer då¿  
13 Emil: naturgas. 
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Den andra bänkinteraktionen kring fråga fem inleds på liknande sätt som den 
första10. Bo bekräftar att han uppfattat elevernas fråga om hjälp, ”femman?” 
(rad 1), och läser frågan först tyst och därefter högt (rad 4-5). Men till skillnad 
från i den första interaktionen fortsätter han nu direkt själv med att 
omformulera frågan till ”vad lever dom av i Danmark.” (rad 5). Därmed 
förändras frågans innebörd något från begreppet ”försörjer sig” till det något 
mer vardagliga uttrycket ”lever av” vilket gör att Emil och Johan jämfört med 
Mia och Martina har en något annorlunda fråga att besvara. 

Emil svarar direkt på Bos fråga ”jordbruk” (rad 6) med ett svagt stigande 
tonfall, som skulle kunna tolkas som att han prövar sitt svar genom att säga det 
som en fråga. Bo visar med sin respons att han snarare förstår svaret som ett 
första av flera förväntade exempel genom att säga ”det är en sak” (rad 7). Efter 
en markerad paus bjuder han sedan in Emil att fortsätta ge fler exempel genom 
att säga ”mer då” (rad 7). Lerner (1994) uppmärksammar hur en deltagare kan 
kvalificera en föregående talares bidrag till att bli en del av en lista (eng. 
responsive list construction). Genom sin respons gör Bo Emils yttrande till 
början på en uppräkning som projicerar den fortsatta konstruktionen av en 
lista. 

Svaret från eleverna uteblir först, så efter en paus (rad 8) förtydligar Bo sin 
fråga med tillägget ”många danskar jobbar me” (rad 9). På så vis ger han 
eleverna ytterligare en alternativ förklaring till ordet ”försörjer”, ”jobbar me”.  
Emil svarar snabbt med ännu ett exempel, ”olja” (rad 11). Även detta andra 

10 På filmen hörs ej hur eleverna frågar om hjälp utan klippet inleds med Bos bekräftelse ”femman?”. 

 

14 Bo: mm: å sen en annan viktig sak¿ ((pekar i boken)) 

       
 
15  (.)(3) den här båten här kan ju va en ledtråd. 
16 Joha: fiske? 
17 Bo: ↑just de. 
18  (2.1)  
19 Bo: [där har ni tre bra grejer som ni kan ta upp¿] 
20  [((Emil sträcker sig efter ett radergummi och Johan 

börjar  
21  skriva))] 

 

(3) 
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exempel ges med ett stigande tonfall som Bo besvarar på liknande sätt som 
tidigare i rad 12 ” ja: å mer då”.  

Emil svarar ”naturgas” (rad 13) med ett fallande tonfall vilket skulle kunna 
indikera listans slutförande.  Men i sin respons på rad 14, ”mm:”, använder sig 
Bo av ett stigande tonfall följt av att han refererar till en illustration i läroboken 
när han säger ”och sen en annan viktig sak”. Bo pekar på en bild av en fiskebåt 
och verbaliserar explicit att detta kan vara ”en ledtråd” (rad 15) för att komma 
på ytterligare ett exempel. Den här gången övertar Johan elevturen och svarar 
”fiske” (rad 16) liksom Emil tidigare gjort med stigande tonfall. Efter detta svar 
förändras Bos sätt att ge respons till ett konstaterande ”just de” (rad 17) följt av 
sammanfattningen ”där har ni tre bra grejer som ni kan ta upp” (rad 19). Den 
förändrade prosodiska konturen i Bos sista respons signalerar listans avslutning, 
vilket eleverna bekräftar genom att visa beredskap att börja skriva svar och hela 
bänkinteraktionen avslutas på detta sätt. 

Den andra bänkinteraktionen om fråga fem kännetecknas av ett betydligt 
snabbare tempo. Till skillnad från i interaktionen med Mia och Martina frågar 
inte Bo pojkarna om vad de själva tror och tänker, utan orienterar sig direkt 
mot svaret som en uppräkning av exempel i form av en lista. Bo 
uppmärksammar frågans formulering och ger ett par alternativa förklaringar till 
ordet ”försörjning”, vad dom ”lever av” eller ”jobbar med”. Detta är intressant 
i förhållande till att det var först efter det att Mia kommenterat ”det finns ju 
arbete” som eleverna i den första interaktionen kunde börja ge exempel. Det 
verkar här som om Bo använder sig av erfarenheten från interaktionen med Mia 
och Martina för att nu i den andra interaktionen förändra instruktionen till 
eleverna genom att förklara innebörden av ”försörjer”. 

Noterbart är Bos sammanfattning av svaret som en lista med ”tre bra 
grejer”, trots att eleverna faktiskt ger sammanlagt fyra olika exempel (jordbruk, 
olja, naturgas och fiske). Även om listor ofta är uppbyggda av just tre segment, 
finns det ingen regel för hur långa de kan vara (S. Karlsson, 2010). Bos sätt att 
orientera sig mot att det är ”tre” exempel kan därför snarare förstås som ett 
indexerande uttryck som bidrar till att organisera innehållet i svaret. Analysen 
synliggör därmed hur Bo nu använder sig av sin erfarenhet från den första 
bänkinteraktionen med Mia och Martina för att strukturera svarets innehåll med 
hjälp av listformatet som en resurs i interaktionen.  
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En lista i listan 

Transkription 8:5 Återigen en uppräkning av exempel 

 
 

Den tredje interaktionen kring fråga fem initieras av eleven Peter som sitter 
utanför klassrummet i den angränsande korridoren tillsammans med 
kamraterna Jamal och Mihal. Framför sig på bänken har Peter två olika 
geografiböcker, arbetsbladet samt sin skrivbok (fig. 8:4). Denna tredje 
interaktion blir något längre och varar i ca 2 minuter. 
  

1 Bo: ja: ((går ut till pojkarna i korridoren)) 
2 Pete: ja fatta’nte ↑femman. 
3 Bo: va fattaru inte.[((harklar sig))] 
4 Pete:                 [        hur för]sörjer s  
5  för(0.3)sörjer sig danskarna. 
6 Bo: ja: va lever dom av. va jobbar dom med. 
7 Bo: ((tittar på Peter, stänger ett fönster))  
8  (1.3) 
9 Pete: jordbruk? 
10 Bo: ja: där har vi ett bra svar? 
11 Pete: ö:: o:ch slaktar svi:n (4) gri:s och så¿ ((tittar i  
12  boken)) 

         
13 Bo: mm: ja precis .h (0.5) va ä va skulle man kunna säga  
14  då (1.3) d- en del jobbar ju som slaktare det är ju  
15  sant. (0.8) men (0.6)  va tänkte du på att dom  
16  gjorde? vad gör dom.((tittar mot Peter)) 
17  (0.8) 
18 Pete: ö:: bacon kött 
19 Bo: mm: det gör dom också. (0.7) men dom föder upp¿ 
20  (0.8) 
21 Pete: nya grisar å svin. 
22 Bo: ja: precis. många jobbar me re. 
23 Pete: hur ska jag skriva rå¿ 
24 Bo: ja du ska skriva precis de som du sa.  
25 Pete: va? 
26  (0.7) 
27 Jama: £va sa du↑ nyss.£ 
28 Pete: dom e:s  [e:: 
29 Jama:          [ja ↑skriv de [ra. 
30 Pete:                        [dom föder upp svin och  
31  grisar. 
32 Jama: ja skriv  [de 
33 Bo:           [ja de ä samma sak svin och grisar är  
34  samma. 
35 Miha:  he he 
36 Pete: ha ha ha ha 
 

 

 

(4) 
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Figur 8:4. Texter på bänken framför Peter  

Interaktionen i 8:5 inleds med att Peter uppger att han ”fatta’nte femman” (rad 
2). När Bo i rad 3 ber honom att närmare förklara vad han inte fattar svarar 
Peter med att läsa upp frågan, där han stakar sig något på ordet ”försörjer” (rad 
4). I likhet med i interaktionen med Emil och Johan omformulerar då Bo frågan 
till det mer vardagliga ”ja: va lever dom av. va jobbar dom med” (rad 6). Efter 
en kort paus kan Peter svara ”jordbruk” (rad 9) och i likhet med Emil tidigare 
använder han ett stigande tonfall som skulle kunna förstås som att han prövar 
svaret. Bos respons på Peters förslag ges även nu på ett sätt som infogar Peters 
förslag som ett första led i en projicerad uppräkning när Bo konstaterar att ”där 
har vi ett bra svar” (rad 10). Med stöd av boken, där det bland annat finns en 
illustration av en gris, svarar Peter med ytterligare ett förslag ”ö:: o:ch slaktar 
svi:n och gri:s och så” (rad 11). Såsom förslaget ges innehåller det flera 
tvekansmarkörer i form av ett inledande ”ö::” , det utdragna uttalet av ”svi:n” 
och ”gri:s” samt den något oprecisa avslutningen ”och så”. Bo stannar då upp 
vid detta förslag (rad 13) och ställer ytterligare frågor i riktning mot att 
förtydliga vad detta innebär.  

Turtagningen i raderna 13-21 handlar sedan om att finna ett alternativt 
ordval till ”slaktar”. Bo initierar en epistemisk topikalisering som handlar om 
vilken tillgång till kunskap som Peter har, ”va skulle man kunna säga då” (rad 
13) och ”va tänkte du på att dom gjorde” (rad 15). Peter missförstår först vilket 
ord det är Bo vill korrigera och svarar först att det man gör är ”bacon” och 
”kött” (rad 18) varpå Bo gör en reparation som förtydligar att det han är ute 
efter är att de ”föder upp” istället för ”slaktar” något (rad 19), det vill säga ”nya 
grisar å svin” (Peter, rad 21) 

Peter är fortsatt osäker på vad han ska skriva (rad 23), men Bo visar nu en 
förväntan om att Peter har tillräcklig information för att själv kunna formulera 
svaret.  Hans uppmaning att ”du ska skriva precis de som du sa” (rad 24) 
uppmärksammar Peters ansvar för att självständigt använda sig av den hjälp han 
redan fått för att få fram ett svar. Från rad 27 visar även kamraterna Jamal och 

 

   

”Grundbok geografi 
Europa” 

”Europas länder” 

Peters skrivbok  

Arbetsbladet  
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Mihal intresse för deras samtal. När Peter visar fortsatt osäkerhet i rad 25, 
”va?”, uppmanar Jamal honom med ett skrattande tonfall ”va sa du nyss” (rad 
27) och understödjer på så vis Bos positionering av Peters eget ansvar. Peter 
omformulerar då det andra exemplet till, ”dom föder upp svin och grisar” (rad 
30). Jamal uppmanar honom med ett retsamt tonfall ”ja skriv de” (rad 32) och 
Bo bekräftar något överlappande med Jamals kommentar att ”svin och grisar är 
samma” (rad 33). Tack vare kamraternas överhörande av Peters samtal med Bo 
har nu det andra exemplet i svaret blivit en gemensam angelägenhet för de tre 
eleverna. 

I likhet med interaktionen med Emil och Johan inleds alltså denna tredje 
interaktion om fråga fem genom att Bo gör en mer vardaglig omformulering av 
frågans ordval ”försörjer”. Detta följs av att han projicerar elevens inledande 
svar som ett första exempel i en uppräkning. På så vis upprepas här ett mönster 
för hur lärandeinnehållet organiseras till att bli ett antal exempel på vad 
danskarna jobbar med. Under andra halvan av transkription 8:5 sätts dock 
uppräkningen tillfälligt åt sidan och istället sker en språkrelaterad topikalisering 
av ”slaktar grisar” där även Peters bänkkamrater blir engagerade. I denna del av 
interaktionen aktualiseras även elevens ansvar för att kunna använda sig av den 
hjälp han får. Bänkkamraterna Mihal och Jamal ansluter sig till interaktionen 
och bidrar på ett lite retfullt sätt till att göra Peter ansvarig för att skriva svaret, 
vilket utmynnar i ett gemensamt skratt (rad 35-36). Bo tar efter detta tillbaka 
talturen och gör en sammanfattning av det andra exemplet: 
 
Transkription 8:6 En lista-i-listan utvidgar det andra exemplet  

 
Bo upprepar nu det svar han tidigare sökt, ”dom föder upp (0.5) grisar” (rad 
37), och Peter bekräftar detta ”ja” (rad 38). Efter det att de på så vis visat 
varandra att de är överens om svaret utvidgar Bo svaret i form av en ny 
uppräkning. I en följd av turer (rad 37-43) räknar han upp tre framträdande 
drag när det gäller grisuppfödning; ”som dom slaktar” (rad 39), ”säljer köttet” 

37 Bo: dom föder upp (0.5) grisar? 
38 Pete: ja 
39 Bo: som dom slaktar¿ 
40 Pete: o[°kej°]. 
41 Bo:  [säljer köttet?  
42 Pete: ja.((sätter pennan till papperet och börjar skriva)) 
43 Bo: .ha↑ å Danmark exporterar även mycket. (0.2)  
44  griskött. 
45 Pete: ja  
46 Bo: mm: 
47 Jama: varför då? 
48 Miha: exporterar. importerar. 
49 Bo: nej? exporterar. dom säljer. (0.7) ti andra vi köper  
50  mycket i Sverige. ((harklar sig)) 
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(rad 41) samt ”å Danmark exporterar även mycket (0.2) griskött” (rad 43-44). 
Återigen framträder en lista genom den prosodiska konturen i denna 
uppräkning. De två första exemplen sägs med stigande tonfall medan det sista 
exemplet görs med ett fallande tonfall samt en paus före ”griskött” som 
markerar avslutningen. Peter deltar i konstruktionen av denna nya lista med 
bekräftande kommentarer mellan varje som ”ja” (rad 38), ”okej” (rad 40) och 
”ja” (rad 42). Dessa korta kommentarer är en form av minimala responser som 
Gardner (2001) beskriver som ”response tokens”, det vill säga korta svar som 
primärt orienterar sig mot samtalets fortlöpande utformning. På så vis kan man 
säga att lärare och elever tillsammans konstruerar en ny lista inom den 
ursprungliga för att utvidga denna aspekt av svaret. 

Peter börjar nu skriva svaret i sin skrivbok och under tiden som han skriver 
uppstår ett utrymme för Jamal och Mihal att delta i samtalet genom att 
kommentera det sista exemplet ”exporterar”.  Mihal relaterar detta begrepp till 
”importerar” och Bo förklarar innebörden av dessa begrepp, men bara så länge 
som Peter är upptagen. Så snart Peter skrivit klart riktar sig dock Bo åter till 
honom och den ursprungliga uppräkningen av exempel som svar på fråga fem: 
 
Transkription 8:7 Den ursprungliga listan återupptas  

 

51 Pete: slaktar grisar.((tittar upp från skrivandet)) 
52 Bo: .hja (0.6) och sen var’e- va sa ru mer att dom va¿  
53 Pete: och föder upp [   dju-    ] 
54 Bo:               [va var'e mer] (1.0) bönder sa ru att  
55  dom va? (0.6)jobbar me jordbruk?(0.8) å sen ä  
56  Danmark ett land här (5) som ligger vatten  
57  runtomkring vad tror du att dom jobbar med mer då? 

                    
58 Miha: vattenbruk. 
59 Bo: n ja: vattenbruk. va brukar man säga då’ra.  
60  (1.6)  
61 Bo: titta på bilden på (0.2) här (0.7)((pekar i Jamals  
62  bok)) vad äre för en typ av båt. 
63 Miha: ö:: 
64 Jama: fisk. 
65 Bo: just det där har ni tre viktiga saker. 
66 Jama: här.(0.6) fisk [(ohörbart)] 
67 Pete:                [(ohörbart)] fisk jobbar med  
68  jordbruk. 
69 Bo: mm:  
70  (0.9)/ ((Peter börjar skriva)) 
 

 

 

(5) 
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När Peter skrivit klart återgår Bo till att påminna Peter om vilka exempel han 
utöver detta redan har sagt ”va sa ru mer att dom va” (rad 52). Han återgår på 
så vis till den uppräkning av exempel som påbörjades i inledningen av 
interaktionen, före listan-i-listan från transkription 8:6. Peter påbörjar ett svar 
”och föder upp dju-” (rad 53) men avbryts av Bo som korrigerar detta genom 
att påminna om det allra första exemplet ”bönder sa du att dom va? (0.6) jobbar 
med jordbruk?” (rad 55), med stigande tonfall som åter faller in i listformatet. 
Bo använder sig därefter av en av böckernas illustrationer i form av en karta 
över Danmark för att fråga efter ytterligare ett exempel ”å sen ä Danmark ett 
land här som ligger vatten runtomkring vad tror du att dom jobbar med mer 
då?” (rad 56-57). Istället för Peter tar Mihal nu över elevturen och föreslår i 
analogi med jordbruk att det skulle kunna vara ”vattenbruk” (rad 58). Bo säger 
inte emot honom, men visar på bilden av en fiskebåt i den andra läroboken (rad 
61-62) och frågar vad det är för slags båt. Nu blir Jamal den elev som svarar och 
fyller i att det då handlar om ”fisk” (rad 64). Bo nöjer sig med Jamals svar för 
att konstatera att de nu har ”tre viktiga saker” (rad 50). Även Peter upprepar 
”fisk jobbar med jordbruk” (rad 68) och visar sedan beredskap att fortsätta 
genom att åter börja skriva i sin bok och bänkinteraktionen avslutas.  

I den tredje bänkinteraktionen om fråga nummer fem använder sig alltså 
deltagarna på två olika sätt av listformatet för att strukturera och organisera 
innehållet. Bo inleder liksom i den andra interaktionen med Emil och Johan 
med att projicera svaret som en uppräkning av ett antal exempel på försörjning. 
Han avbryter sedan detta projekt för att med hjälp av en ny lista ge en utvidgad 
förklaring när Peter visar osäkerhet. Efter den utvidgade förklaringen i form av 
ytterligare en lista återgår Bo till den ursprungliga uppräkningen och slutför den 
ursprungliga listan som tre ”viktiga saker”, i det här fallet jordbruk, 
djuruppfödning och fiske. Ottesjö (2007) visar hur listor kan användas som 
språkliga resurser för talare att i interaktion parallellt hantera två eller flera 
kommunikativa projekt. Exemplet med Bo visar hur det är möjligt för Bo att 
efter det nya kommunikativa projekt som listan-i-listan utgör återuppta den 
tidigare avbrutna listan. Bos fråga ”va saru mer att dom va” fungerar som en 
återgångssignal till det ursprungliga projektet, att ta fram ett antal exempel som 
svar på frågan. Listformatet visar sig på så vis bli en kraftfull sammanhållande 
resurs som i det här fallet används dels för att strukturera ett lärandeinnehåll 
över en längre följd av turer och dels för att kunna hantera en utvidgning av ett 
av exemplen.  
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Listan som ekonomiserande resurs  

Den fjärde interaktionen som Bo deltar i utspelar sig i en något mer rörig 
situation då Bo ställs inför att fördela sin uppmärksamhet mellan tre elever, 
Theresa, Karin och Eldem, som alla söker hans hjälp. Medan Bo hjälper 
Theresa gör Karin upprepade försök att få hans uppmärksamhet genom att 
upprepa frågan ”vad betyder försörjer”. De första tre gångerna 
uppmärksammar Bo inte hennes försök att få hjälp. Han demonstrerar 
kroppsligt, verbalt och med sin blickriktning att hans uppmärksamhet är riktad 
mot Theresa. Så snart hjälpen till Theresa är avslutad går han raka vägen över 
till Karin och visar därmed att han trots allt har noterat hennes frågor. Detta 
betyder att han som lärare i den här situationen även behöver göra ett aktivt 
arbete för att låta bli att besvara en elevfråga.  
 
Transkription 8:8 Problemet etableras  

 
 
I rad 18 har Bo förflyttat sig från Theresa och står bredvid Karins bänk när hon 
för fjärde gången ställer frågan ”va betyder försörjer”. Karins inledande 

 

18 Kari: va he va betyder försörj[er¿ (6) 
19 Bo:                         [mm: va lever dom av. 

 
20 Elde: (ja e klar) 
21  (0.9) 
22 Bo: jättebra. målaru flaggan. 
23 Elde: °okej¿° 
24 Kari: (ohörbart) 
25 Bo: mm: (0.6) nämen va gör danskarna? (1.2) d- (7) här har  

 
26  du ju nåt. (0.7) 
27 Kari: mm: 
28 Bo: rikedomar i havet (0.8) va jobbar dom me.  

(6) 

(7) 
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frågeställning skiljer sig därmed något från de föregående elevernas genom att 
hon explicit frågar efter innebörden i ordet försörjer. I sitt svar använder sig Bo 
dock av samma förklaring som i tidigare exempel, ” va lever dom av” (rad 19).  

De två turerna i rad 18 och 19 bildar ett närhetspar som i sig självt utgör en 
hel sekvens (Schegloff, 2007).  Karin har ställt en fråga som Bo har gett ett 
direkt svar på och därmed kan hjälpen till henne förstås som tillräcklig och 
avslutad. I rad 20-23 vänder sig Bo till nästa elev, Eldem, som ställt sig bredvid 
honom och vill ha hjälp med en annan uppgift. Karin är dock inte nöjd med 
svaret utan visar i rad 24 att hon fortfarande känner sig osäker. Hennes 
kommentar (som hörs otydligt på inspelningen) uppfattas av Bo som en 
efterfrågan om ytterligare hjälp, och han utvecklar sin förklaring av ordet till 
”nämen va gör danskarna” (rad 25), med betoning på ”gör”.  Efter en tystnad 
fortsätter han sedan att orientera sig mot svaret på frågan genom att peka direkt 
i bokens text samtidigt som han påminner om boken som resurs ”här har du ju 
nåt” (rad 25). Efter en minimal respons från Karin, ”mm” (rad 27) fortsätter Bo 
med att exemplifiera ”rikedomar i havet (0.8) va jobbar dom me” (rad 28).  

I interaktionen på raderna 18-28 förändras på så vis deltagarnas 
gemensamma fokus från Karins avgränsade fråga om vad ordet ”försörjer” 
betyder, till att nu likna de tidigare tre bänkinteraktionerna om samma fråga och 
handla om hur man som helhet ska besvara fråga fem. Den här gången inväntar 
Bo inte att eleven själv ska ge förslag till svar utan han orienterar sig direkt mot 
bokens text och pekar själv ut ett första exempel. 

 
Transkription 8:9 Listan används för att organisera svaret  

 
  

 

29  (3.7)  
30 Kari: men här om det står i havet så jobbar dom väl me (0.6)  
31  fiske? ((pekar på samma ställe i boken)) 
32 Bo: ja: där har du en sak¿ ((sätter upp tummen)) 
33 Kari: °(egentligen)° 
34 Bo: mm: dom fiskar mycket?(0.5) vad gör dom mer? 
35  (1.2) 
36 Kari: dom e:::: °jordbruk°? 
37 Bo: mm: där har du också en sak? många som är bönder?  
38 Kari: ºja:º 
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Efter en längre tystnad (rad 29) svarar Karin på Bos fråga och visar att hon 
även själv kan ge exempel på vad de ”jobbar med”, nämligen fiske. Hennes 
kunskapsmässiga status ompositioneras därmed från att inte förstå innebörden i 
frågan (K-) till att nu visa att hon förstår hur hon kan göra (K+).  

Bo bekräftar hennes svar och projicerar en förväntan om fler exempel 
genom att säga ” ja: där har du en sak” (rad 32) samtidigt som han sätter upp 
tummen som för att markera ”en”. S. Karlsson (2010) visar hur talare ofta 
kombinerar olika modaliteter som tal och gester för att accentuera uppräkning 
av en lista i relation till omgivande tal. Att Bo här, liksom han även gjorde 
tidigare i interaktionen med Peter, använder sig av tummen för att markera det 
första exemplet framhäver här hur hans yttrande blir ett sätt att skapa 
sammanhang och struktur för att organisera lärandeinnehållet.  

Karin svarar dock inte som förväntat med något ytterligare exempel (rad 
33). Bo upprepar då hennes tidigare svar ”dom fiskar mycket” (rad 34) följt av 
ett förtydligande ”vad gör dom mer?”. Efter en paus svarar Karin med viss 
tvekan ”jordbruk” (rad 36) vilket Bo ger snabb respons på, ”mm: där har du 
också en sak? många som ä bönder?” (rad 37). Återigen sägs detta med ett 
stigande tonfall som liknar hans tidigare yttrande i rad 34 om fiske, vilket gör att 
han infogar Karins andra svar som ett led i en uppräkning av exempel. Inte 
heller nu svarar Karin direkt, utan Bo behöver ställa en riktad fråga ”å vad gör 
dom (0.4) många” (rad 39) samtidigt som han pekar ut ytterligare ett exempel i 

 

39 Bo: mm: (0.5)(8) å va gör dom (0.4) många¿ 

 
40  (0.8) 
41 Kari: e::: föder upp kor å gri: svi:n? 
42 Bo: .hja ((håller kvar fingret i boken)) 
43  (0.5) 
44 Kari: och (0.7) e::m  
45  (3.3) 
46 Bo: mm: (0.7) titta på re här¿ ((upprepar pekandet och går  
47  sedan vidare till Theresas bänk)) 
48 Ther: här e: då är’e [väl         

49 Bo:                [jag tror du klarar de. 

(8) 
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bokens text. Med stöd av denna textreferens ger Karin ytterligare ett svar, att de 
föder upp ”kor å gri: svi:n” (rad 41).  

Tillsammans har Bo och Karin nu verbaliserat tre olika exempel i den lista 
som Bo i sina responser orienterar mot. Därmed avslutas interaktionen genom 
att Bo bekräftar Karins sista förslag och sedan visar en förväntan om att hon nu 
kan göra uppgiften själv när hon börjar formulera ytterligare ett förslag i rad 44 
”och (0.7) e::m)”. Samtidigt som Bo börjar röra sig mot Theresa i bänken 
mittemot uppmanar han Karin att ”titta påre här” (rad 46) och ”jag tror du 
klarar det” (rad 49).  

Den fjärde bänkinteraktionen som riktar sig mot lärandeaktiviteten att 
besvara fråga fem äger rum vid ett tillfälle då lärarens uppmärksamhet påkallas 
från flera håll samtidigt. Lektionen har pågått en längre stund och närmar sig 
sitt slut. Interaktionen med Karin framstår i och med detta ur lärarens 
perspektiv som än mer tidsmässigt begränsad jämfört med de föregående. I 
denna situation använder sig Bo av listan, som nu börjar framstå som en rutin, 
för att snabbt och betydligt mer direkt jämfört med de tidigare interaktionerna 
visa Karin var hon kan finna stöd i boken för att besvara frågan. Karin deltar 
dock inte lika självklart som eleverna i de tidigare interaktionerna i listan, utan 
Bo behöver bli ganska tydligt utpekande i att det handlar om att formulera ett 
antal exempel. Trots elevens avvaktande hållning fortsätter han dock att 
orientera sig mot listan. Härmed framstår den rutin som utvecklats som ett sätt 
för Bosse att ekonomisera sin insats i en situation som ställer krav på honom att 
på kort tid hinna bemöta flera olika elevers behov. 
 

En indexerande resurs 

Listformatet används av läraren och eleverna som ett sätt att gemensamt bli 
överens om hur lärandeinnehållet kan organiseras. Vilka de tre exemplen som 
görs till svar varierar något, men i samtliga interaktioner används lärobokens 
bilder och/eller brödtext som korta, indexerande referenser i en uppräkning.  

Tidigare forskning om listors funktion i interaktion uppvisar viss oenighet 
när det gäller hur tidigt det är möjligt att identifiera en uppräkning som just 
görandet av en lista. Lerner (1994) har tidigare hävdat att det är först genom 
den upprepade konturen i ett andra led som det går att känna igen 
produktionen av en lista, medan andra som till exempel Selting (2007), 
Jefferson (1990) och S. Karlsson (2010) menar att listor redan i sitt förstaled är 
prosodiskt framhävda i relation till föregående tal på ett sådant sätt att de kan 
kännas igen och användas som resurser för att skapa sammanhang.  
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När det gäller de exempel som analyserats här är det i första hand genom 
läraren Bos respons på elevernas första förslag till svar som svaret projiceras 
som görandet av en lista. Det blir också tydligt hur lärarens sista respons 
signalerar listans avslutning, vilket ofta också förtydligas explicit genom 
verbaliseringar av att eleverna nu har tre exempel som de kan skriva. Enbart 
elevernas första förslag till svar gör det alltså inte tydligt att det handlar om 
görandet av en lista. Istället är det elevernas svar tillsammans med lärarens 
respons som gör listan.  

Listan som organiserande resurs visar sig på så vis vara en samkonstruktion 
mellan lärare och elever som formas sekventiellt i den fortlöpande interaktionen 
tur för tur. Den indexerande funktionen gör att listformatet blir till en rutin 
som läraren kan använda sig av för att på relativt kort tid hjälpa eleverna att 
formulera ett godtagbart svar utifrån situationens praktiska syften. Listformatet 
blir också användbart för att kunna göra utvidgningar av lärandeinnehållet inom 
ramen för den övergripande rutinen som växer fram, vilket kan förstås som en 
möjlighet att anpassa stödet i bänkinteraktionen utifrån olika elevers behov. 
Samtidigt visar det sig också att för den elev som får hjälp mot slutet av 
lektionen blir listan en rutin som kan bli begränsande för hur eleven bjuds in att 
delta och att formulera sin förståelse. 

 

Lärarens förändrade epistemiska hållning  

Genom att analytiskt följa läraren genom de upprepade bänkinteraktionerna 
kring samma uppgift synliggörs hur läraren använder sig av de erfarenheter han 
gör längs vägen genom klassrummet för att gradvis förändra sin epistemiska 
hållning till lärandeinnehållet. I analysen har framförallt formandet av listan lyfts 
fram som en resurs som läraren prövar ut i de olika interaktionerna, men även 
andra återkommande drag framträder. Läraren finner efter hand ett sätt att 
omformulera frågan från ”försörjer sig” till ”jobbar med” och han använder sig 
av vissa textreferenser och bilder som återkommande semiotiska fält i flera 
interaktioner. Lärarens epistemiska hållning till lärandeinnehållet formas på så 
vis inte enbart inom varje enskild bänkinteraktion, utan också som en följd av 
att han redan deltagit i tidigare interaktioner kring samma fråga. Lärandets 
organisering i den enskilda bänkinteraktionen visar sig därmed inte bara vara 
relaterat till elevens kunskapsmässiga status. Exemplet med Bo och hans elever 
visar också hur lärandet anpassas i relation till förändringar i lärarens 
epistemiska hållning till ett återkommande lärandeinnehåll. Även för detta visar 
sig epistemiska topikaliseringar vara en central resurs. Jag visade i kapitel 7 på 
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den centrala betydelse som epistemiska topikaliseringar har för att anpassa ett 
lärandeförlopp i relation till olika elevers frågor och behov. De varierande 
funktioner som synliggjordes var att: 
 

• Göra kunskapsmässiga positioneringar (K+ eller K-). 
• Placera in en handling i förhållande till det övergripande 

lärandeförloppet (↔), vad som föregått nuläget (←) eller vad som blir 
nästa steg (→). 

• Rikta uppmärksamheten mot semiotiska fält (!). 
• Efterfråga vad någon (oftast eleven) vet om något, det vill säga tillgång 

till kunskap, (?). 
• Fördela epistemiskt ansvar mellan lärare och elev (A). 

 

På liknande sätt som i kapitel 7 följer nu en genomgång av på vilket sätt 
epistemiska topikaliseringar används genom de fyra bänkinteraktionerna om 
Danmark. 
 
Tabell 8:1 Den första bänkinteraktionen med Mia och Martina  

 
 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turen 
gör 

(1) 
8:1/ 
5-11 

”femman¿” 
”femman.hur försörjer sig danskarna” 
”de stå ju ingenting om de¿” 

! K- 
! 
K- A 

(2) 
8:2/ 
12-22 

”nä: va tror ni ra. va ä Danmark för typ av land?” 
”ja ett platt land.menö:: hur försörjer sig en vanli dansk tror ni.” 
((rycker på axlarna)) 

? 
? 
K- 

(3) 
8:2/ 
24-37 

”ä alla i Danmark ((gest mot boken)) bönder?” 
”nä: (1.1) många av rom har ju ett vanligt arbete.”  
”men (.) i Danmark så äre ju (.) de finns många bönder.” 
”°mm° (.) ˃skaja˂ skriva re¿” 
”nej ja vet inte. va tycker ni själva¿” 
”ja vill inte:: peka på de ä rätt svar utan .h ja vill att  ni ska tänka efter.”  

! ? 
! 
! 
→ 
A 
A 

(4) 
8:3/ 
38-47 

”finns ju (.) arbete?” 
”de’ju många som↑ (0.7) fiskar¿” 
”ja:” 
”jobbar me olja¿” 
 ”fiske me” 
”ja:” 
”jobbar me:: dom ä bönder¿” 
”mm:  precis. nu har ni ju sagt rätt svar tycker ja. (0.4) mm:” 

!  
! 
K+ → 
! 
! 
K+ → 
! 
K+ 
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I den första bänkinteraktionen framträder fyra sekvenser av epistemiska 
topikaliseringar (tabell 8:1). I den första av dessa etableras problemet och 
eleverna positioneras kunskapsmässigt i relation till ansvaret för att först ha 
försökt själv att hitta svaret i boken (1). I den andra epistemiska topikaliseringen 
får eleverna genom lärarens fråga möjlighet att visa sina kunskaper men avstår 
från det, vilket innebär ytterligare en kunskapsmässig positionering som ”icke 
kunniga” (K-) (2). Som svar på denna positionering följer en epistemisk 
topikalisering då läraren relaterar problemet till ett antal semiotiska fält i boken, 
samt till elevernas ansvar att tänka efter själva (3). I den fjärde epistemiska 
topikaliseringen förändras elevernas epistemiska status när de i snabb takt 
börjar ge förslag som läraren successivt godkänner. Detta resulterar i den lista 
som beskrivits i analysen vilken fungerar som ett sätt för lärare och elev att 
komma överens om svaret (4). När läraren bedömer att eleverna gett ett 
tillräckligt antal exempel avslutas interaktionen och eleverna positioneras som 
”kunniga” (K+).  
 
 
Tabell 8:2 Den andra bänkinteraktionen med Johan och Emil  

 
Även nästa bänkinteraktion om fråga fem inleds med att ett problem etableras i 
relation till elevernas kunskapsmässiga status. I anslutning till att läraren bildar 
sig en uppfattning om vad eleverna vill ha hjälp med genom att läsa upp frågan, 
omformulerar han denna så att den relaterar till det svar som eleverna Mia och 
Martina formulerade i föregående bänkinteraktion (1). Med utgångspunkt i den 
omformulerade frågan kan eleverna Emil och Johan i den andra epistemiska 
topikaliseringen i snabb takt räkna upp de exempel som läraren godkänner som 
ett korrekt svar (2).  
 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turen 
gör 

(1) 
8:4/ 
1-5 

”femman?”  
”å där står de¿ hur försörjer sig danskarna.” 
”ja? vad lever dom av i Danmark?” 

!  K- 
! 
! 

(2) 
8:4/ 
6-19 

”jordbruk¿” 
”ja: de ä en sak↑ (1.5) mer då¿ (0.9) många danskar jobbar me-” 
”oljan?” 
”ja: å (.) mer då¿” 
”naturgas.” 
”mm: å sen en annan viktig sak¿ (.) den här båten här kan ju va en ledtråd.” 
”fiske?” 
”just de. (2.1) där har ni tre bra grejer som ni kan ta upp¿” 

!  
K+ → 
! 
K+ → 
! 
K+ → 
! 
K+ → 
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Tabell 8:3 Den tredje bänkinteraktionen med Peter, Mihal och Jamal  

 
I den tredje bänkinteraktionen görs fem epistemiska topikaliseringar. Liksom i 
tidigare bänkinteraktioner handlar den första epistemiska topikaliseringen om 
att etablera ett problem. Även nu omformulerar läraren omedelbart frågan på 
ett sätt som kan relateras till de svar som eleverna i de två föregående 
bänkinteraktionerna gett (1). Utifrån den omformulerade frågan kan eleven 
Mihal med hjälp av boken ge ett första korrekt exempel som läraren godkänner 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turen 
gör 

(1) 
8:5/ 
2-6 
 

”ja fatta’nte femman.” 
”va fattaru inte.” 
”hur försörjer s- för(0.3)sörjer sig danskarna.”  
”ja: va lever dom av. va jobbar dom med.” 

K- 
? 
! 
! ? 

(2) 
8:5/ 
9-12 

”jordbruk?” 
”ja: där har vi ett bra svar?” 
”ö:: o:ch slaktar svi:n gri:s och så¿”  

!  
K+ → 
!   

(3) 
8:5/ 
13-22 

”mm: ja precis .h(0.5) va ä va skulle man kunna säga då (1.3) d- en del jobbar ju 
som slaktare det är ju sant. (0.8) men (0.6) va tänkte du på att dom gjorde? vad gör 
dom.” 
”ö:: bacon kött” 
”mm: det gör dom också. (0.7) men dom föder upp¿” 
nya grisar å svin. 
ja: precis. många jobbar me re. 

 
K- 
? 
! 
? 
! 
K+ 

(4) 
8:5-6/ 
23-44 

”hur ska jag skriva rå¿” 
”ja du ska skriva precis de som du sa.” 
”va?” 
”£va sa du nyss.£” 
”ja skriv de ra.” 
”dom föder upp svin och grisar.” 
”ja skriv de” 
”ja de ä samma sak svin och grisar är samma” 
”dom föder upp (0.5) grisar?” 
”ja” 
”som dom slaktar¿” 
”okej.” 
”säljer köttet?” 
”ja.” 
”.ha å Danmark exporterar även mycket. (0.2) griskött.” 

K- → 
A 
K- 
← A 
→ 
K+ 
→ 
! 
! → 
K+ 
! → 
K+ 
!  
K+ 
! 

(5) 
8:7/ 
52-65 

”och sen var’e- va sa ru mer att dom va¿” 
”va var'e mer (1.0) bönder sa ru att dom va? (0.6)jobbar med jordbruk?(0.8) å sen ä 
Danmark ett land här som ligger vatten runtomkring vad tror du att dom jobbar med 
mer då?” 
”n ja: vattenbruk. va brukar man säga då’ra. (1.6) titta på bilden på (0.2) här (0.7) 
vad äre för en typ av båt.” 
”just det där har ni tre viktiga saker.”      

← 
 K- ← 
!  
→ 
K- 
! 
K+  
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samtidigt som hans stigande tonfall och betoningen av att det är ”ett” bra svar 
projicerar en förväntan om ytterligare exempel (2).  Läraren är inte helt nöjd 
med elevens andra exempel vilket leder till en tredje epistemisk topikalisering 
som handlar om att förtydliga detta. Med användande av bokens text och bilder 
som semiotiska fält kommer lärare och elev så småningom överens om ett 
godtagbart svar (3). I den fjärde epistemiska topikaliseringen är det eleven som 
aktualiserar ett nytt problem eftersom han fortfarande inte vet vad han ska 
skriva. Nu aktualiseras elevens epistemiska ansvar för att kunna använda sig av 
samtalet till att skriva ett svar, men läraren hjälper eleven med den lista-i-listan 
som sammanfattar och uppmärksammar det som de talat om (4). Den 
avslutande femte epistemiska topikaliseringen handlar om att åter orientera sig 
mot den övergripande frågan. Med hjälp av lärarens frågor repeterar de vilka 
förslag som getts och genom att peka ut några av bokens bilder och textfraser 
kan bänkinteraktionen avslutas med ett tredje exempel som besvarar frågan (5). 

Den tredje interaktionen är den längsta och innehåller flest epistemiska 
topikaliseringar samtidigt som den utmärks av störst variation när det gäller 
användning och funktion av dessa. Det blir här tydligt hur läraren kan använda 
sig av sin erfarenhet från de två första interaktionerna för att omformulera 
frågan om danskarnas försörjning och användandet av listformatet framträder 
nu som en rutin för att organisera svaret. Denna rutin visar sig därmed 
möjliggöra en viss utvidgning av några aspekter av lärandeinnehållet. 
 
Tabell 8:4 Den fjärde bänkinteraktionen med Karin  

 
Den fjärde bänkinteraktionen inleds med en kort sekvens bestående av lärarens 
korta svar på elevens fråga om vad ordet försörjer betyder. Här sker 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turen 
gör 

(1) 
8:8/ 
18-19 

”va he va betyder försörjer¿” 
”mm: va lever dom av.” 

K- 
! 

(2) 
8:8-9/ 
25-49 
 

mm: (0.6) nämen va gör danskarna? (1.2) d- här har du ju nåt. 
rikedomar i havet (0.8) va jobbar dom me. 
men här om det står i havet så jobbar dom väl me (0.6) fiske? 
ja: där har du en sak¿ 
”mm: dom fiskar mycket?(0.5) vad gör dom mer?” 
”dom e:::: °jordbruk°?” 
”mm: där har du också en sak? många som är bönder? ” 
”mm: (0.5) å va gör dom (0.4) många¿” 
”e::: föder upp kor å gri: svi:n?” 
”.hja (.)och (0.7) e::m. mm: (0.7) titta på re här¿ jag tror du klarar de.” 

! 
! ? 
!  
K+  
→ 
!  
K+ → 
→ 
! 
→ K+ 
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inledningsvis ingen tydlig lärandeorientering och det är därför tveksamt om 
denna första sekvens egentligen kan förstås som en epistemisk topikalisering 
(1). Först när eleven initierar en reparation och ställer fler frågor förstår läraren 
elevens fråga som ett kunskapsmässigt problem i relation till hur arbetsbladets 
fråga ska besvaras. I den fortsatta epistemiska topikaliseringen använder sig 
deltagarna av bokens text och bilder för att liksom tidigare räkna upp ett antal 
exempel på hur danskarna försörjer sig tills dess att eleven positioneras som 
tillräckligt ”kunnig” för att gå vidare på egen hand (2). 

Genomgången visar hur användandet av epistemiska topikaliseringar skiljer 
såg åt både när det gäller omfattning och variation mellan de olika 
bänkinteraktionerna. Detta visar sig inte minst få betydelse för i vilken 
utsträckning som eleverna i de olika bänkinteraktionerna bjuds in att delta. 
Genom de fyra bänkinteraktionerna om danskarna blir det tydligt hur läraren 
för med sig erfarenheter som gör att han utvecklar en slags rutin för hur han 
hjälper olika elever med samma uppgift. Denna rutin består som beskrivits både 
av hur han omformulerar det inledande problemet samt hur han bidrar till att 
göra svaret till en lista med tre exempel. Den mer detaljerade genomgången av 
de olika epistemiska topikaliseringarnas funktion (se tabell 8:1-4) synliggör dock 
hur listan framförallt används efter det att eleverna med hjälp av lärarens 
omformulering visat att de förstår innebörden av ”försörjer” som att det 
handlar om olika arbeten. Det är först när eleverna ger förslag på svar som 
motsvarar frågan ”vad jobbar dom med” som läraren genom sitt sätt att ge 
respons orienterar sig mot listformatet som organiserande resurs. 

Efterhand som läraren i de olika bänkinteraktionerna upprepade gånger 
ställs inför samma problem, riktar han sig allt snabbare mot att omformulera 
frågan på ett sätt som visar sig underlätta för eleverna att svara. Den rutin som 
läraren på detta sätt prövar ut blir en indexerande resurs som han använder för 
att i viss mån differentiera undervisningen till olika elever, samtidigt som det 
förefaller finnas en risk för att eleverna efterhand i allt mindre grad bjuds in att 
delta. Detta betyder att läraren i allt mindre utsträckning ber eleverna att själva 
på olika sätt formulera sin förståelse av frågans innebörd. 

 

Tre bänkinteraktioner om tundran 

Listformatet utgör ett exempel på en tillgänglig språklig resurs som deltagarna i 
ovanstående exempel använder sig av för att organisera lärandeinnehållet 
tillsammans med andra resurser, som till exempel de olika textreferenser som 
uppmärksammas. Det betyder förstås inte att lärare alltid använder sig av listor 
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med exempel för att hjälpa elever besvara frågor i geografi. I följande exempel 
återvänder jag till läraren Lena och hennes elever i det filmklipp som 
inledningsvis fångade mitt intresse. Under en liknande lektion som den nyss 
beskrivna om danskarna, hjälper hon olika elever med en fråga om Ryssland. 
Här visar sig andra typer av semiotiska fält komma till användning när läraren 
successivt förändrar sin epistemiska hållning genom upprepade 
bänkinteraktioner.   

Lena rör sig runt i klassrummet och hjälper eleverna när de arbetar med att 
besvara ett antal frågor om Ryssland utifrån ett liknande arbetsblad som det om 
Danmark (fig. 8:5) med hjälp av geografiboken Sesam (fig. 8:6, s. 197). Enligt 
samma rutin som då skriver eleverna sina svar i särskilda skrivböcker. En bit in i 
lektionen påkallar eleven Peter lärarens uppmärksamhet varpå ett samtal där 
även bänkgrannen Mihal involveras pågår under 2 min och 49 s. Kort därefter 
är det Theresa som vill ha hjälp med samma fråga, en interaktion som pågår i 1 
min och 13 s direkt följt av ett samtal med Theresas bänkgranne Ayesha under 
36 s. Under knappt sex minuter av lektionen kommer alltså läraren Lena att 
behandla samma fråga i tre olika bänkinteraktioner med olika elever, där den 
första är den klart längsta och de två påföljande allt kortare.  

 
 

  
 

Figur 8:5 Arbetsbladet med frågor om Ryssland  
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Lärandeinnehållet organiseras kring tre olika aspekter av tundran 

Transkription 8:10 En tidigare literacyhändelse aktualiseras  

  

 

1 Lena: [va?]   
2 Pete: [tun] 
3 Pete: tundra är en grej dä- (0.4) allting- ((läser ur sin  
4  skrivbok)) 
5 Lena: är en-  
6  (0.6)/(( Lena lutar sig fram över bänken)) 
7 Pete: °näj.°((tittar upp mot läraren och sen åter mot  
8  boken)) 
9  (0.6) 
10 Lena: å tundra är en- (1) 

 
                       
11 Miha: ((vänder sig mot P och L tittar mot dem)) 
12 Pete: grej(.) där marken alltid är frusen.((läser i  
13  skrivboken)) 
14  (1.5) 
15 Miha: ä ä ä är det här längst ↑uppe.(2) 

    
16 Lena: (1.5)/((nickar och formar ordet ”ja” med läpparna)) 
17 Pete: °ja:º 
18  (0.5) 
19 Lena: kommeru ihåg att vi visa ((pekar med pennan mot  
20  tavlan)) då alla män- när jag visade olika färger hela  
21  tiden här va (3)tundra va: å va stäpp va: å allting. 

                  
22 Miha: °ja:º 
23 Lena: ˃kommer ni håg˂ 
24 Pete: °mm° 

(1) 
Arbetsbladet 

Geografibok ”Sesam” 

Skrivboken 

 

(2) 

 

(3) 
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I anslutning till att Lena har hjälpt en elev uppfattar hon att eleven Peter som 
sitter i närheten vill ha hjälp. Överlappande med att Peter börjar tala, ”tun-” 
(rad 2), frågar Lena genom ett kort ”va?” (rad 1) efter mer information om vad 
det är han vill. Medan Lena ställer sig tillrätta bredvid bänken läser Peter upp 
vad han har skrivit om tundran (rad 3), men avbryter sig när han ska beskriva 
vad tundran är. Lena svarar med att upprepa en del av hans yttrande, ”är en-” 
(rad 5), vilket kan förstås som att hon initierar ett behov av korrigering av det 
Peter har skrivit. Hon lutar sig fram så att Peters text på bänken hamnar i deras 
gemensamma blickfokus (rad 7). Med sitt ”näj” visar han att han förstår att 
något är fel men han säger inget mer. Efter en paus (rad 9) upprepar Lena det 
han har skrivit ”å tundra är en-” (rad 10), men förklarar inte närmare vad som 
är problemet. Detta sätt att uppmärksamma att elever behöver rätta till något är 
ett mönster som Davidsson (2008a) har påvisat, som innebär att lärare ofta 
håller tillbaka information om vad som är fel. Istället använder sig läraren, 
liksom Lena här, av tystnad eller frågor för att försöka få eleven att själv 
benämna det som behöver korrigeras.   

I det här fallet svarar Peter med att fortsätta uppläsningen av vad han har 
skrivit i skrivboken, ”grej (.) där marken alltid är frusen” (rad 12). Samtidigt har 
bänkkamraten Mihal överhört samtalet och vänt sig mot Lena och Peter. I den 
paus som uppstår efter Peters uppläsning kan Mihal överta talturen genom att 
inflika frågan ”ä ä ä är det här längst uppe” (rad 15). Han pekar samtidigt mot 
kartbilden av Ryssland i läroboken och på det vitmarkerade område längst upp i 
norr som visar tundrans utbredning. Både Lena och Peter bekräftar detta (rad 
16-17) och därmed utökas interaktionen från två till tre deltagare. Lena svarar 
på Mihals fråga genom att referera till ett lektionstillfälle som ägde rum ett par 
dagar innan. Då ritade man tillsammans på klassrummets whiteboard en bild av 
hur de olika naturtyperna i Ryssland bildar olika geografiska bälten från norr till 
söder, ”kommeru ihåg att vi visa då alla män- när jag visade olika färger hela 
tiden här va tundra va å va stäpp va å allting” (rad 19-21). Den verbala 
beskrivningen av bilden koordineras med en gest när Lena först med pennan 
riktad mot tavlan och sedan med hela handen visar hur denna bild bestod av 
olika horisontella skikt. Mihal bekräftar att han kommer ihåg detta (rad 22). 
Lena försäkrar sig dock om att båda eleverna kommer ihåg genom att upprepa 
sin fråga, ”kommer ni ihåg” (rad 23) vilket nu även Peter bekräftar. På raderna 
15-24 gör deltagarna på så vis en epistemisk topikalisering som ger dem 
gemensam tillgång till denna tidigare literacyhändelse och bilden på tavlan som 
semiotiskt fält.  
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Tillsammans har de tre deltagarna så här långt in i interaktionen etablerat ett 
ramverk för deltagande. I detta ramverk ingår inte enbart semiotiska fält i den 
närmaste omgivningen (skrivbokens text och lärobokens karta). Även den 
tidigare bilden på whiteboardtavlan görs tillgänglig och blir därmed möjlig att 
använda i interaktionen. Deltagarnas sätt att i tal och gester uppmärksamma en 
tidigare använd semiotisk resurs kan förstås som ytterligare ett exempel på det 
som Prior och Hengst (2010b) beskriver som semiotisk remediering. Läraren 
och eleverna i exemplet kan på så vis göra denna tidigare erfarenhet till en 
gemensamt tillgänglig resurs i den nya situationen. Detta i sin tur är ett exempel 
på hur skilda literacyhändelser länkas till varandra i interaktion, så att de rutiner 
och mönster uppstår som Barton och Hamilton beskriver som formandet av 
literacypraktiker (1998).  

Remedieringen av tavelbilden innebär att den aktuella bänkinteraktionen 
placeras in i ett längre lärandeförlopp riktat mot samma lärandeinnehåll, det vill 
säga hur man kan förstå vad tundran är. Mihals pekande i boken tillsammans 
med Lenas gester fungerar som indexerande referenser som gör att de nu kan 
använda sig av sitt tidigare samtal om de olika naturtypernas geografiska 
placering för att organisera lärandeinnehållet, trots att bilden på tavlan inte 
längre finns kvar. 
 

       
 
Figur 8:6 Lärobokens Sesam kartbild över Ryssland samt text om tundran (Fresk, Lenker & 
Waldenström, 1999) 
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Transkription 8:11 Förhandlingar om turtagning och innehåll  

 
Lena återgår nu till den reparation hon initierade i inledningen med Peter.  Hon 
orienterar sig mot det som Peter inledningsvis sa ”va sägeru tundra är en ja 
hörde inte de orde” (rad 25), fortfarande utan att direkt benämna det 
problematiska. Först när Peter upprepar ”är en gre:j” (rad 26) där hans 

 

25 Lena: ˃va sägeru˂ tundra är en ja hörde inte de orde. 
26 Pete: är en gre:j 
27 Lena: a fast ordet ˂grej˃ de tycker inte ja ä så himla bra  
28  för en grej de ä (.)de här↑ är en grej.(4)                                          
  

                                      
29     (1.2) 
30 Lena: ˃eller hur˂ en grej en sak.((lyfter pennvässaren))  
31  man brukar inte säga att tundra är en sak? 
32 Miha: öm::: 
33 Lena: då äre bättre me::¿ ((tittar mot P)) 
34  (0.3) 
35 Miha: mark 
36  (0.4) 
37 Lena: ja: mark ((tittar mot M)) eller¿ ((vänder sig mot P)) 
38  (1.1) 
39 Miha: °berg° 
40 Lena: plats kan man också använda va¿ 
41  (0.8) 
42 Miha: är[en] 
43 Lena:   [de] finns ju en stor pla[ts å finns de ju lite-] 
44 Miha:                            [   är en kall plats   ]  
45  som- 
46  (0.9) 
47 Miha: som de ä:: bara frusen mark ((pekar i textboken)) 
48 Lena: precis man måste få me ((pekar i textboken och sedan  
49  mot P)) de som du sa att de är- (5) 
   

 
50  (1.3)  
51 Lena: frusen mark? men äre alltid frusen mark¿  

(4) 

(5) 
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markerade betoning uppmärksammar ordet ”grej” utvecklar Lena vad det är 
hon tycker är fel. Davidsson (2008a) beskriver att när en elev i en 
rättningssituation själv har benämnt problemet finns två vanliga alternativ till 
vad som händer. Antingen kan eleven själv föreslå en korrigering eller så kan 
benämningen av problemet ge läraren tillfälle till att förklara vad som är fel. I 
det här fallet visar inte Peter någon ansats till att själv ändra på ordet ”grej” utan 
Lena fortsätter med en epistemisk topikalisering av att hon inte ”tycker det är så 
himla bra för en grej de ä (.) de här är en grej” (rad 27-28). Samtidigt som hon 
säger detta lyfter hon först upp ett radergummi i handen och visar det för 
eleverna och tar sedan även upp en pennvässare samtidigt som hon beskriver 
att ”man brukar inte säga att tundra är en sak” (rad 31). Föremålen på bänken 
används på så vis för att kontrastera tundran som fenomen mot radergummits 
och pennvässarens greppbara materialitet.   

Även om det från början var till Peter som Lena vände sig för att 
uppmärksamma behovet av att korrigera ordet ”grej” är det Mihal som visar sig 
mer aktiv i interaktionen med läraren. Trots att Lena tydligt vänder sig mot 
Peter är det Mihal som uppehåller talturen genom ett utdraget ”öm:::” (rad 32) 
vilket framstår som ett sökande efter svar och när Lena tittar mot Peter och 
frågar efter ett alternativ ”då är det bättre me::” (rad 33) är det Mihal som svarar 
med förslaget ”mark” (rad 35). Lena bekräftar Mihals förslag ”ja: mark” men 
vänder sig sedan tydligt mot Peter när hon upprätthåller frågan med ”eller¿” 
(rad 37). Trots att Lenas blick mot Peter kan ses som en inbjudan att ta nästa 
tur det återigen Mihal som ger ett nytt förslag ”berg” (rad 39) denna gång med 
ett svagare tonfall.  

Turtagningsordningen så här långt i bänkinteraktionen följer det i skolan 
väletablerade mönstret att varannan tur är lärarens medan deltagande elever 
sinsemellan får fördela varannan tur mellan sig (Sahlström, 1999). I det här 
fallet uppstår det en förhandling med läraren om vilken av eleverna som ska 
svara, där läraren försöker att bjuda in Peter som näste talare. Av analysen 
framgår att det uppstår en kort paus medan Mihal avvaktar så att Peter har 
möjlighet att säga något. Att det sedan blir Mihal som främst för elevernas talan 
kan därför förstås som en följd av att Peter låter bli att ta sin tur, till vilken han 
egentligen hade företräde (jfr Sacks et al., 1974). I en bänkinteraktion mellan en 
lärare och två (eller flera) kan elever sinsemellan avgöra vem som ska svara på 
en fråga från läraren. På så vis kan eleverna hjälpa varandra i de fall en av dem 
inte kan svara på en fråga. 
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Lena bemöter inte Mihals sista förslag ”berg” utan ger istället ett motförslag, 
”plats kan man också använda va” (rad 40). Efter en kort paus använder sig 
Mihal av lärarens förslag för att börja formulera ett möjligt svar att skriva i 
skrivboken, ”är en” (rad 42). Detta överlappas av Lenas utvidgade beskrivning 
”de finns ju en stor plats å finns de ju lite-” (rad 43). På rad 44 är det Mihal som 
överlappar Lenas tur, han pekar i textboken och fortsätter att formulera svaret 
”är en kall plats som- (0.9) som de ä bara frusen mark” (rad 44-47). Lena visar 
att hon uppfattar det Mihal säger just som ett svar på uppgiften med en 
evaluering ”precis man måste få med” (rad 48), samtidigt som hon pekar mot 
först mot textboken och sedan mot Peter ”de som du sa att det är” (rad 49). 
Därmed återkopplar hon Mihals förslag till Peters inledande försök i vilket han 
beskrev tundran som ”en grej där marken alltid är frusen” (8:11, rad 12). Med 
en markerad tystnad bjuder Lena in Peter att själv slutföra meningen (rad 50). 
Först när han avstår från detta avslutar hon själv med att det är ”frusen mark” 
(rad 51), vilket Peter redan har skrivit i sin skrivbok. 

Deltagarna har snabbt blivit överens om att tundran är det område som 
ligger längst upp. Däremot är de oense om med vilket ord man kan beskriva 
tundran som fenomen. Förutom förhandlingen om elevturernas fördelning sker 
i transkription 8:11 även en förhandling om hur tundran kan beskrivas – som 
en grej, mark eller plats. Lärarens deltagande så här långt i interaktionen 
karaktäriseras av en utprövande hållning, där det förslag till alternativ 
beskrivning hon själv slutligen ger, ”plats”, blir ett resultat av den gemensamma 
interaktionen snarare än som ett i förväg uttänkt svar. Utifrån lärarpositionen 
vinner dock hennes förslag epistemiskt företräde och så snart hon har gett 
eleverna ett svar på vad man kan säga istället för ”grej” visar Mihal beredskap 
att formulera ett svar. Bänkinteraktionen skulle därmed ha kunnat avslutas, men 
Lena tar ett nytt initiativ för att uppmärksamma ytterligare en aspekt av tundran 
genom frågan ”men äre alltid frusen mark” (rad 51). 
 
Transkription 8:12 Epistemisk topikalisering påminner om en tidigare literacyhändelse 

  
 

52 Lena: frusen mark? men äre alltid frusen mark¿  
53  (0.4) 
54 Miha: ne:j((skakar lite på huvudet)) 
55 Lena: inte? (0.4)va s- va vare vi läste om ((pekar mot  
56  textboken))å prata om. 
57 Miha: de va (1.3) va heter de växter som kom upp (6) 
  

 

(6) 
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Så som Lenas fråga är ställd projicerar den antingen ett ja eller nej som det 
prefererade svaret (se Pomerantz, 1984). Frågan fungerar som ett sätt att initiera 
en ny korrigering och efter en kort paus är det återigen Mihal som svarar på 
Lenas fråga med ett förväntat ”ne:j”. Detta nej gör det möjligt för Lena att 
utveckla sin fråga genom att påminna om en tidigare gemensam erfarenhet ”va 
vare vi läste om å prata om” (rad 55-56) samtidigt som hon pekar mot 
textboken. Mihal använder sig dock först inte av boken när han erinrar sig att 
de talat om ”va heter de växter som kom upp”, vilket han illustrerar med en 
beskrivande gest med handen formad som en blomma som han för uppåt (rad 
57). Lena bekräftar hans förslag med en evaluerande markör ”mm:” men 
genom att fortsätta utveckla sin fråga visar hon att det inte var tillräckligt som 
svar på hennes fråga. Hon omformulerar sig och riktar sig explicit mot 
lärobokens text när hon uppmanar Mihal ”men om du läser lite här om ö: 
tundran va säger boken” (rad 58-59). En tystnad uppstår medan Mihal söker 
med blicken i bokens text och därefter läser upp en fras ”de ä vinter under s- ö: 
större delen” (rad 61).  

 

58 Lena: mm: men om du läser lite här om om ö: tundran va  
59  säger boken. 
60  (3.7)/((Mihal läser i textboken)) 
61 Miha: de ä vinter under s- ö: större delen.(7) 

                    
62 Lena: större delen. .h å när de inte va ra va vare som  
63  tinade. ((tittar mot P))   
64  (3.0)  
65 Pete: marken ((tittar först mot Mihal sedan mot Lena)) 
66 Lena: ja: vad för nåt¿ vare väldigt m- asså n- när tjälen  
67  går ur här i Sverige så går ju hela tjälen ur allt  
68  blir mjukt((rör  handen neråt)) men [blev de så. ] 
69 Miha:                    [nej det blev] lite kvar. 
70 Lena: prec- de blev ganska mycket kvar de som tinade va  
71  bara de som låg precis överst (8)översta översta  
72  lag[ret¿  ] 
  

                              

 

(7) 

de ä vinter under s- ö: större delen 

 

(8) 
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Denna textreferens är tillräcklig för att Lena ska kunna formulera en 
följdfråga ”större delen. .h å när det inte va ra va vare som tinade” (rad 62). 
Hon riktar sig nu med blicken mot Peter som först efter en tydlig paus, med 
viss tvekan föreslår ”marken” (rad 65) samtidigt som han med blicken söker 
stöd hos både Mihal och Lena. Lena bekräftar Peters bidrag och använder det 
som utgångspunkt för att ge ytterligare ledtrådar till det svar hon söker. Hon tar 
fasta på ordet ”tjälen”, som finns i texten men som hittills inte har nämnts i 
deras samtal, för att jämföra tundran med förhållandena i Sverige där ”ju hela 
tjälen går ur allt blir mjukt” (rad 67), vilket hon visar med en gest. Hon ställer 
ytterligare en ja/nej-fråga, ”blev de så” (rad 68) på vilken Mihal kan svara med 
ett förväntat ”nej” men där han också lägger till ”det blev lite kvar” (rad 69). 
Lena bekräftar hans svar och påminner om vad som står i bokens text, 
nämligen att det som tinade var ”bara de som låg precis överst, översta översta 
lagret”, vilket hon också visar med en gest där hon rör fingrarna i luften som 
om hon kände på jorden i detta lager (rad 70-72).  

Till skillnad från i inledningen, då interaktionen utgick från elevernas frågor 
om texten i skrivboken respektive kartan, är det i transkription 8:12 läraren som 
initierar ett kunskapsmässigt problem som hon relaterar till en tidigare 
gemensam literacyhändelse då de har läst och pratat om texten. I den relativt 
långa följd av turer som följer utifrån den epistemiska topikaliseringen ”va vare 
vi läste om å prata om” orienterar sig eleverna mot lärarens frågor och försöker 
med olika förslag lista ut vad det är hon tänker på. Interaktionen mellan 
deltagarna bildar ett mönster av lotsning (Lindblad, Linde & Näslund, 1999) där 
läraren använder sig av den korta fras som Mihal läser ur texten samt elevernas 
fortlöpande svar för att successivt rikta sina frågor allt närmare mot det hon 
söker utan att direkt säga det rakt ut. Till slut formulerar Lena ändå själv vad 
hon är ute efter, att det ”översta lagret” i marken tinar på sommaren även om 
större delen är fruset året om. Trots att hon inledningsvis refererade till vad 
läroboken säger gör hon ingen ytterligare återkoppling till texten, utan nöjer sig 
med att verbalt uppmärksamma denna tredje aspekt av lärandeinnehållet – att 
nästan all mark är frusen året om men att det översta lagret tinar på sommaren. 
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Transkription 8:13 En elevinitierad utvidgning  

 
Överlappande med att Lenas sammanfattning om det ”överst översta översta 
lagret” (rad 72) som tinar på sommaren, refererar Peter till ytterligare en fras ur 
bokens text ”de ligger tie kilometer ner” (rad 73-74). Lena avbryter sig i rad 75 
och bekräftar hans anspråk ”de kan- precis” (trots att det i boken står en 
kilometer och inte tio), men fortsätter sedan att orientera sig tillbaka mot svaret 
på den ursprungliga frågan ”så tundra är alltså fruset-”, vilket låter som en 
initiering till att avsluta interaktionen. Peter avbryter henne dock igen och 
utvidgar sin tidigare tur, ”dom hittar mammutar står de” (rad 76), vilket kan 
förstås som ett svar på Lenas tidigare fråga beträffande vad de tillsammans har 
läst och pratat om.  
 I denna del av interaktionen uppstår två konkurrerande projekt, där eleven 
vill fortsätta att tala om texten medan läraren har inlett en avslutning. På rad 77 
skiftar Lena fokus och bekräftar Peters yttrande med att säga ”precis” och 
fortsätter ”dom har hittat sånt som ligger kvar före du vet de kan bevaras när 
det ligger i isen”. På så vis gör hon en epistemisk topikalisering som kopplar 

 

72  precis överst (8)översta översta lag[ret¿  ]  
73 Pete:                                     [de lig]ger tie  
74  kilometer ner 
75 Lena: de kan- precis så tundra är alltså fruset- 
76 Pete: dom hittade mammutar ↑står de.(9)  

       
77 Lena: a: precis↑ (0.6) dom har hittat sånt som ligger kvar  
78  före du vet [de kan bevaras] när det ligger i isen. 
79 Miha:        [   mammutar   ] 
80 Lena: .h ja om ett djur dog för jätte jättemånga år sen .h  
81  å kanske- ö:: ((gör en sjunkande rörelse neråt med  
82  handen))  marken på nå vis å så blir de is runt  
83  ((cirkelformad gest))  sjunker ner i då ligger det ju  
84  där å bevaras? (0.5) de är så man har hittat  
85  Bockstensmannen också genom att man har hittat den  
86  fast då låg han [i en myr- ] 
87 Miha:                            [ären stor?] 
88  (0.9)/ ((Lena tittar på Mihal)) 
89 Miha: bockstensmannen? 
90 Pete: [han den ligger i Varberg]  
91 Lena: [     en: människa       ] en människa. 
92 Lena: precis↑ den ligger bevarad i Varbergs fästning ja. 
93  (0.4) 
94 Pete: ja- ja ha va[rit där.] 
95 Lena:             [ så     ] när det ligger bevarat i is  
96  eller i (0.6) mark av olika:: ma- olika slag så kan  
97  det ligga ganska länge bevarat. 

(9)  
dom hittade mammutar ↑står de 
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ihop Peters uppläsning med det innehållsliga fokus de tidigare har haft, 
nämligen tundran som frusen mark. Samtidigt som Lena kommenterar Peters 
initiativ ställer Mihal en fråga ”mammutar”, vilken Lena i nästa tur besvarar och 
hon förklarar hur djurkroppar kan ligga bevarade i isen länge. Hon gör även en 
jämförelse med hur Bockstensmannen låg bevarad i en myr, vilket väcker nya 
frågor hos Mihal. Nu kan även Peter bidra med kunskap eftersom han har varit 
i Varberg där Bockstensmannen ligger. Peter hävdar på så sätt en högre 
kunskapsmässig status när det gäller detta utifrån sin erfarenhet. Efter denna 
utvidgning av deltagarnas innehållsliga fokus, hävdar Lena sitt epistemiska 
företräde som lärare genom att återgå till frågan om frusen mark. Hon gör en 
sammanfattning som projicerar interaktionens avslutning ”så när det ligger 
bevarat i is eller i (0.6) mark av olika:: ma- olika slag så kan det ligga ganska 
länge bevarat” (rad 95-97). Intressant att notera är hur hon stannar upp och 
tvekar vid användningen av ordet ”mark”, vilket ju diskuterades tidigare i 
interaktionen (se 8:11). 
  
Transkription 8:14 Interaktionen avslutas  

 

Melander och Sahlström (2011) visar hur lärare och elever genom att använda 
sig av små förändringar i elevernas korta responser avgör när ett problem i en 
bänkinteraktion är tillräckligt hanterat för att läraren ska kunna gå vidare. I det 

 
  ((På rad 98-105 svarar Lena på fråga från eleven Emil 

och återgår sedan till Peter och Mihal.)) 
106  (2.1)   
107 Miha: °kej° 
108 Lena: så tundra är en- (0.6) stort (10) 
  

  
109  man kan använda- 
110 Pete: är en stor [plats] 
111 Miha:            [plats] 
112 Lena: område ä också↑ bra också ett or- i stället för grej  
113  grej ä inte så jättebra. 
114  (0.6) 
115 Pete: tundra ä [((böjer sig fram och börjar skriva))] 
116 Miha:          [((böjer sig fram och börjar skriva))] 

(10) 
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här fallet orienterar Mihals minimala respons ”kej” (rad 107) mot en förändring 
i interaktionen som av Lena uppfattas som en beredskap att nu gå vidare i 
arbetet på egen hand. Det visar hon i sitt agerande när hon på rad 108 åter 
orienterar sig mot svaret på den ursprungliga frågan som initierade hela 
bänkinteraktionen ”så tundra är en- (0.6) stort man kan använda-” samtidigt 
som hon rör kroppen så att avståndet till bänken ökar.  Peter och Mihal fyller 
tillsammans i slutet på meningen ”är en stor plats” (rad 110-111), i enlighet med 
det förslag som Lena tidigare gav dem (transkription 8:11, rad 40). Som svar på 
detta lägger nu Lena till ytterligare ett alternativ till hur tundran kan beskrivas i 
stället för ”grej”, ”område ä också bra” (rad 112). Därmed synliggörs hur 
läraren fortlöpande prövar ut sitt ordval genom interaktionen med Peter och 
Mihal, där begreppen har skiftat mellan grej, mark, plats och nu område. Detta 
sista förslag utvecklas dock inte vidare i den här interaktionen, utan eleverna 
visar sin beredskap att fortsätta på egen hand genom att böja sig fram och börja 
skriva i sina skrivböcker.  
 

Epistemisk hållning i interaktionen med Peter och Mihal 

Den första bänkinteraktionen om tundran som Lena deltar i blir relativt lång. 
Tillsammans påminner lärare och elever varandra om tidigare literacyhändelser 
då de tillsammans har talat om lärobokens text och ritat upp en bild på tavlan. 
På så vis placerar de in bänkinteraktionen i ett längre lärandeförlopp och gör 
samtidigt denna gemensamma erfarenhet tillgänglig som en resurs för att 
organisera lärandeinnehållet. En skillnad i förhållande till det första exemplet 
med läraren Bo är därmed att läraren Lena har en tidigare erfarenhet 
tillsammans med eleverna kring samma innehåll som de nu gör i sin interaktion. 
De båda interaktionerna kännetecknas på så vis av olika förutsättningar när det 
gäller tillgängliga resurser för att organisera lärandeinnehållet. 

Lenas deltagande i interaktionen med Peter och Mihal framstår som 
omsorgsfullt och utprövande till sin karaktär. Hon tar inledningsvis fasta på 
beskrivningen ”grej” och prövar sedan genom interaktionen med eleverna om 
det går att finna något bättre uttryck än detta. Även när hon försäkrar sig om att 
båda eleverna kommer ihåg den bild på whiteboardtavlan som de gjorde vid ett 
tidigare tillfälle samt när hon i en lotsningsliknande sekvens ställer frågor till 
eleverna för att uppmärksamma dem på hur bara en liten del av marken tinar på 
sommaren, utmärks hennes deltagande av en utprövande hållning. Detta 
utprövande förhållningssätt till hur tundran kan beskrivas pågår genom hela 
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interaktionen ända tills alldeles i slutet då hon ger ett sista förslag, ”område” 
(transkription 8:14, rad 112).  

I interaktionen används flera olika textreferenser; Peters svar i skrivboken, 
lärobokens text samt den tidigare taveltexten. Varken lärobokstexten eller 
någon av de andra texterna används dock för att läsa tillsammans för att 
fördjupa eller diskutera delar av texten. Ett intressant undantag sker när Peter 
uppmärksammar att det i boken också står om att de funnit mammutar i den 
frusna marken. Detta initiativ till gemensam läsning ur texten ger upphov till en 
kort utvidgning där Peter kan anknyta till sina egna erfarenheter av 
Bockstensmannen och Mihal ställer egna frågor kring detta. Denna typ av 
samtal med utgångspunkt i texten är inte så vanliga i datamaterialet som helhet 
och även i det här fallet blir det en relativt kort passage som avbryts genom att 
Lena åter orienterar mot begreppet ”frusen mark”. Detta illustrerar hur längre 
samtal kring lärobokstexten är krävande för deltagarna att hantera i 
bänkinteraktionen som form. Vid de tillfällen som läroboken aktualiseras 
används textreferenserna, liksom i tidigare exempel, på ett indexerande sätt för 
att påminna om tidigare literacyhändelser eller rikta uppmärksamheten till ett 
gemensamt fokus. Textreferenserna ingår som semiotiska fält i det ramverk för 
deltagande som upprättas när deltagarna tillsammans organiserar 
lärandeinnehållet utifrån tre centrala aspekter: 
 

1. tundran som det översta bältet av Rysslands olika naturtyper 
2. att tundran inte ska beskrivas som en ”grej” utan som en ”plats” eller ett 

”område” 
3. hur tundrans mark är nästen helt frusen året om förutom det översta 

lagret som tinar på sommaren  
 

Skrivandet av svar 

En stund senare ber även eleven Theresa om hjälp med frågan om tundran. 
Bänkkamraten Ayesha vänder sig först mot dem och lyssnar till Theresas och 
Lenas samtal (rad 1-11) men fortsätter sedan att skriva i sin bok. 
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Transkription 8:15 Gemensam förståelse görs tillgänglig och skrivande projiceras  

 

Theresa inleder med att söka Lenas stöd för att tundran ”de va väl längst upp” 
(rad 1). Detta är en epistemisk topikalisering som innebär att hon försäkrar sig 
om att de har en gemensam förståelse när det gäller tundrans geografiska 
placering.  Även i denna andra interaktion placeras på så vis uppgiften om 
tundran in i ett längre lärandeförlopp i relation till tidigare gemensamma 
erfarenheter. Efter en bekräftande respons från Lena ”mm:” (rad 2) fortsätter 
Theresa att prövande, med pauser och utdragna vokaler, utveckla vad hon 
minns från detta ”allt sånt där och tja- (0.6) där vare väl: typ (.) de va här 

 

1 Ther: tundran ˃de va väl längst upp där de va˂ i:sigt [å: ]= 
2 Lena:                                                 [mm:] 
3 Ther: =allt sånt där å tja- där((pekar i läroboken))(0.6)  
4  där vare väl: typ (.) de va: (1.3) här (0.6) kanske:  

5  grö::nt å:: (0.4)((drar en linje i luften )) 
6  [mittemellan i bältet som](11) 
7 Lena: [   ((lyfter armarna))   ](11) 

     
8 Lena: ja: precis s’att när du läser hela vägen (12) så får  
9  du ju reda på de olika skiktena i Ryssland (13) va som  

 
10  ligger högst upp på grund av att de ä kallt å hur de  
11  ser ut får du berätta om de hur de ä:. 
12  (0.8) 

13 Ther: de står vad är tund[ran¿] ((pekar på arbetsbladet)) 
14 Lena:                     [ja ] va ä dä då få man ju berätta  
15  lite vare- äre för nåt då¿ ((visar åter med en gest  
16  olika lager i luften)) 
17  (0.5) 
18 Ther: er:: 
19  (0.7) 
20 Lena: hur skulle ru kunna börja meningen till exempel. 

21  (1.0)  

(12) 

 

 

(11) 

 

        

 
(13) 
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kanske: grö::nt å::” (rad 3-6). Hon visar sedan med en gest en linje i luften och 
fortsätter ”mittemellan i bältet som” och orienterar sig därmed på liknande sätt 
som i den föregående interaktionen mot tundrans placering i ett horisontellt 
skikt. 
 Lenas respons utgörs av att hon på liknande sätt som Theresa lyfter armarna 
i en gest framför kroppen följt av att hon refererar till bokens text. Hon pekar 
längs hela stycket om tundran samtidigt som hon säger ”precis s’att när du läser 
hela vägen så får du ju reda på de olika skiktena i Ryssland” (rad 8-11). Theresa 
har blicken riktad mot Lenas gest, med vilken Lena på nytt visar olika lager i 
luften och säger ”va som ligger högst upp på grund av att det är kallt å hur det 
ser ut” (rad 8-9). Koschmann och LeBaron (2002) visar hur gester, i likhet med 
hur Theresa och Lena gör i det här fallet, kan användas för att artikulera 
kunskap i en lärandeaktivitet. Koschmann och LeBaron utvecklar vidare hur 
sådana gester utformas i relation till en mottagare på så vis att mottagaren 
genom att överta gesten i en respons demonstrerar en delad förståelse som kan 
överbrygga olika talturer. Genom sin responderande gest bekräftar därmed 
Lena Theresas anspråk, följt av att hon också påminner om bokens text som en 
tillgång för att kunna svara på frågan.  

Efter att på så vis ha demonstrerat för varandra en gemensam förståelse gör 
Lena en epistemisk topikalisering som riktar sig framåt, mot det fortsatta 
förloppet när hon uppmanar Theresa att ” får du berätta om de hur de är” (rad 
11). Theresas påpekande att det faktiskt står ”vad” och inte ”hur” tundran är 
(rad 13), besvaras av Lena genom att hon omformulerar sin uppmaning till ”lite 
vare- äre för nåt då” (rad 14-16). Samtidigt gör hon åter en liknande gest som 
tidigare för att visar olika lager i luften. Theresa svarar dock med en tvekan (rad 
18) och Lena konkretiserar sin uppmaning ytterligare ”hur skulle ru kunna börja 
meningen till exempel” (rad 20). 

Så här långt i interaktionen har alltså Lena och Theresa i likhet med i den 
första interaktionen etablerat sin epistemiska hållning till tundran som ett isigt 
område som ligger ”längst upp”. På det sätt som Theresa ställer sin inledande 
fråga visar hon, liksom Mihal gjorde tidigare, att detta är något de redan har 
pratat om tillsammans. Hon använder sig också av en liknande gest som tidigare 
Lena när hon drar som en linje i luften för att visa att det var olika skikt. Lena 
kan nu återanvända detta sätt att beskriva tundrans geografiska läge. Tydligare 
än i den första bänkinteraktionen orienterar sig lärare och elev nu också 
framåtsyftande mot vad Theresa, med stöd i lärobokens text och deras tidigare 
samtal om de olika ”skiktena”, ska berätta när Theresa skriver sitt svar.  
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Transkription 8:16 Semiotiska fält återkommer som gester för att visa ”frusen mark”  

 

 
22 Ther: tundran ä:r:: (.) e::: längst upp p- i e: Ryssland  
23 Lena: [ ja:  ] 
24 Ther: [och de] är väldigt lite isigt å [kallt]  
25 Lena:                                  [ aa:  ] precis å där  
26  ä marken? 
27  (0.5) 
28 Ther: där ä [mar ]ken 
29 Lena:       [hure] 
30 Lena: hur ä marken där¿ 
31  (1.6) 
32 Lena: om du tänker oss våran mark här nu hur ä våra här här  
33  äre kallt och fruset (14)   

 
34  nu men sen så händer↑ det nånting. 
35 Ther: de smälter ((drar händerna från varandra i en gest)) 
36 Lena: de smälter undan å vi fåre ganska mjukt i jorden å dä  
37  ((visar en gest med händerna))                                   
38 Ther: ((nickar)) 
39 Lena: får man det även där↑uppe i Ryssland. (15)  

 
40 Ther: nej  
41 Lena: nej¿ ((rör sig mot Ayesha)) 
42 Ayes: och [ på sommaren s- ]((hostar)) 
43 Ther:     [och där är kallt] året om. 
44 Lena: näs[tan  ]  

(14) 

(15) 
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På rad 22-24 börjar Theresa att verbalt formulera ett svar till frågan ”Vad är 
tundran” genom att beskriva hur tundran är ”längst upp” (rad 22) i Ryssland 
och att det där är ”isigt å kallt” (rad 24). Lena infogar bekräftande responser 
”ja:” (rad 23) och ”aa:” (rad 25) och ställer sedan en följdfråga ”å där är 
marken?” (rad 26). Med denna fråga orienterar hon sig mot ytterligare en av de 
innehållsliga aspekterna från den första interaktionen, då hon för Peter och 
Mihal uppmärksammade att marken bara nästan är helt frusen året om. Theresa 
svarar inte på Lenas fråga utan upprepar vad Lena sagt för att därefter tystna, 
”där ä marken” (rad 28). Lena repeterar frågan ytterligare en gång (rad 30) men 
när Theresas svar fortfarande uteblir (rad 31) förklarar hon närmare vad hon 
menar. På liknande sätt som i den första interaktionen jämför hon marken i 
Sverige med den i Ryssland. Hon vrider kroppen mot fönstret och tittar ut mot 
snöovädret utanför samtidigt som hon uppmanar Theresa att tänka efter ”här 
äre kallt nu men sen händer det nånting” (rad 32-34). Theresa kan då svara att 
”de smälter”, samtidigt som hon rör händerna från varandra i en gest (rad 35). 
Lena övertar Theresas gest och visar även hon en rörelse med händerna 
samtidigt som hon upprepar att ”de smälter” och utvecklar detta ”å vi fåre 
ganska mjukt i jorden å dä” och artikulerar på så vis verbalt och kroppsligt en 
delad förståelse med Theresa, som i sin tur bekräftar detta med en nick (rad 38) 
(jfr Koschmann & LeBaron, 2002). Därefter markerar Lena en ny plats, 
Ryssland, genom att vända kroppen mot Theresa samtidigt som hon säger ”får 
man det även däruppe i Ryssland” (rad 39). Theresa svarar ”nej” (rad 40) och 
utvecklar sedan sitt tänkta svar först till ”och där är kallt året om” (rad 43). 
Lenas invändning ”nästan” (rad 44) räcker för att Theresa ska omformulera 
svaret på frågan, som hon skriver med handen i luften, till att ”marken är nästan 
frusen hela året om” (rad 45-46). Interaktionen mellan Lena och Theresa 

 
45 Ther:    [där ä] dä:r marken är nästan (.) frusen hela året  
46  ((”skriver” med handen i luften)) [om    ] 
47 Lena:                                   [precis] de ä  

                   
48  egentligen bara (6)översta lagret en kort period på  
49  året som de tinar litegrann¿ 
50 Ther: ((börjar skriva i sin bok)) 

(16)  
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avslutas sedan genom att Lena med en liknande gest som i den första 
interaktionen visar med fingrarna som om hon kände på jorden och säger att 
det bara är det ”översta lagret en kort period om året som de tinar litegrann” 
(rad 47-49). Därefter visar Theresa beredskap att fortsätta själv med uppgiften 
genom att böja sig fram och börja skriva (rad 50).  

 

Epistemisk hållning i interaktionen med Theresa 

En jämförelse mellan Lenas första interaktion med Peter och Mihal och den 
andra med Theresa synliggör både likheter och skillnader när det gäller Lenas 
epistemiska hållning. Det kunskapsmässiga problem som eleverna behöver 
hjälp med skiljer sig delvis åt i de båda interaktionerna, vilket har betydelse för 
lärarens epistemiska hållning. Jämfört med Peter och Mihal kan Theresa 
formulera sig mer utförligt om tundran och är tydligare inriktad mot att 
formulera ett skriftligt svar. Förutom dessa skillnader finns även påfallande 
likheter i hur lärandeinnehållet organiseras i de båda interaktionerna. De 
aspekter som lyfts fram handlar framförallt om att placera tundran längst upp 
på kartan samt att marken är frusen året om, förutom det översta lagret som 
tinar på sommaren. Liksom i den första interaktionen används läroboken som 
textreferens för att påminna om var Theresa kan skaffa sig stöd, men i högre 
grad än i den första orienterar sig läraren också mot den text som Theresa själv 
ska skriva i sin skrivbok.   

Intressant är hur läraren använder sig av liknande gester i de båda 
interaktionerna för att påminna om hur tundran och de övriga naturtyperna 
geografiskt är belägna som i olika skikt, samt när hon visar hur endast det 
översta lagret av marken tinar upp på sommaren. Dessa gester är 
återkommande semiotiska fält som Lena överför och återanvänder mellan de 
båda interaktionerna. Jämfört med i den första interaktionen går det andra 
gången snabbare för Lena att rikta sig mot de semiotiska fält som gesterna 
utgör och hon ställer inte lika många lotsningsliknande frågor som till Peter och 
Mihal.  

I slutet av interaktionen med Theresa när Lena börjar räta upp sig för att 
flytta sig vidare, försöker Ayesha få lärarens uppmärksamhet genom att 
frågande upprepa något hon överhört ”och på sommaren s-” (8:16, rad 42). 
Hon avbryts av en hostattack samtidigt som Lena och Theresa avslutar sin 
interaktion, men sedan är det Ayeshas tur att få Lenas uppmärksamhet kring 
samma fråga: 
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Lärandeinnehållet reduceras 

Transkription 8:17 Lärandeinnehållet som rutin  

 

Ayeshas placering bredvid Theresa gör det möjligt för henne att lyssna efter ett 
lämpligt tillfälle att fånga Lenas uppmärksamhet och när Theresa börjar skriva i 
sin bok passar hon på att ställa en fråga till Lena ”på marken vadå” (rad 51). 
Lena förstår först inte vad hon syftar på och initierar en reparation med sin 
fråga ”vadå?” (rad 53). Ayesha upprepar då lite mer av vad hon uppfattat från 
Lenas samtal med Theresa, ”på marken smälter den” (rad 55). Detta är dock 
inte heller tillräckligt för att Lena ska förstå, så hon lutar sig fram över bänken 
och läser direkt ur Ayeshas skrivbok, ”tundra ä väldigt kallt” (rad 56-57). Lena 
börjar förklara vad tundran är ”asså tundran de ä ett område ett stort område 

 

51 Ayes: på marken vadå. ((tittar på Lena)) 
52  (1.1) 
53 Lena: vadå? 
54  (0.5) 
55 Ayes: på marken: smälter den¿ 
56 Lena: ((lutar sig över bänken och läser högt ur A:s  
57  skrivbok))˃tundra ä väldigt kallt˂ å så asså tundran  
58  de ä ett område ett stort område där (0.8) va står  
59  de här.((pekar i boken)) 
60  (0.6) 
61 Ayes: ..h ö vinter under större delen av året¿ ((läser  
62  högt)) 
63 Lena: ja: va ståre där da.(17) 

       
64 Ayes: ((läser))marken är frusen året om¿ det tjärna ka-  
65  kan gå mer än en kilometer ner i marken. 
66 Lena: ja: precis. alltså vi pratar om att det är ↑is tusen  
67  meter 
68 Ayes: [ºojº]((suddar i skrivboken))   
69 Lena: [rakt] ner i marken.  
70 Ayes: allvarligt? är det [på riktigt.] 
71 Lena:                    [  all-   ] ja det är klart att  
72  det är på riktigt ((lägger armarna om Ayesha)) 
73 Ayes: ((ler stort)) 
74 Lena: jag skojar ↑inte me dig det ä:↑ så. vill du bo↑ där. 
75 Ayes: £nehe:ej£ 
76 Lena: he he ha ha ha ↑ha ha ha ha ha ((går därifrån)) 
77 Ayes: ((pekar i bokens text och höjer pennan)) 

(17) 
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där (0.8)” (rad 57-58). Hon använder sig därmed nu direkt av den beskrivning 
hon själv kom fram till alldeles på slutet av interaktionen med Peter och Mihal 
och beskriver tundran som ett ”område”. Därefter fortsätter hon genom att 
peka ut exakt samma fras som Mihal tidigare läste upp och ber nu Ayesha att 
själv läsa detta, ”va står de här” (rad 58-59). Ayesha läser högt ”vinter under 
större delen av året” (rad 61). När Lena uppmanar henne att fortsätta (rad 63) 
fortsätter hon med nästa mening i texten ”marken är frusen året om det tjärna 
ka- kan gå mer än en kilometer ner i marken” (rad 64-65). Lena bekräftar det 
som Ayesha läst utan att uppmärksamma hennes osäkra läsning av ”tjälen” som 
blir till ”tjärna” (rad 64). Istället uppmärksammar Lena att marken på tundran är 
frusen en kilometer ner, vilket hon förtydligar ”alltså vi pratar om is tusen 
meter” (rad 66-67). Interaktionen avslutas med att Ayesha förundras över hur 
långt ner det är fruset och de skojar tillsammans om ifall det är på riktigt eller 
inte, och ifall Ayesha skulle vilja bo där (raderna 70-77). 

 

Epistemisk hållning i interaktionen med Ayesha 

Jämfört med de två föregående interaktionerna om tundran blir den här kortast. 
Det lärandeinnehåll som konstrueras i denna sista interaktion kommer därmed 
inte att handla om tundrans geografiska utsträckning högst upp eller om hur 
endast det översta lagret kommer att tina under sommaren. Istället görs tundran 
till ett område där marken är frusen tusen meter ner i marken, det vill säga ett 
svar snarlikt det som Peter tidigare gav i den första interaktionen. I den sista av 
de tre bänkinteraktionerna om tundran framstår därmed Lenas erfarenheter 
från de första två interaktionerna som resurser som resulterar i en rutin för att 
snabbt hjälpa Ayesha vidare med samma uppgift. Trots att Ayesha framstår 
som osäker när det gäller frågan uppmärksammas inte detta. Istället orienterar 
sig läraren direkt mot en av aspekter hon diskuterat i de tidigare 
bänkinteraktionerna. Lärandeinnehållets organisering framstår på så vis i det här 
fallet som reducerat jämfört med de två föregående interaktionerna. 
 

Lärarens förändrade epistemiska hållning 

Den ingående analysen av interaktionen mellan läraren Lena och hennes elever 
synliggör hur deltagarna använder sig av epistemiska topikaliseringar för att 
gradvis förändra sin epistemiska hållning till lärandeinnehållet och till varandra. 
På samma sätt som i exemplet om Danmark gör jag därför en genomgång av 
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vad olika sätt att använda epistemiska topikaliseringar betyder för lärarens 
förändrade epistemiska hållning och därmed för elevernas kunskapsmöjligheter. 
 
Tabell 8:5 Den första bänkinteraktionen med Peter och Mihal  

 
 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turens 
funktion 

(1) 
8:10/ 
3-7 

”tundra är en grej dä- (0.4) allting- ” 
”är en- ” 
”°näj.°” 

! 
K- 
K- 

(2) 
8:10/ 
15-24 

”ä ä ä är det här längst uppe” 
”kommeru ihåg att vi visa då alla män- när jag visade olika färger hela tiden här va 
tundra va: å va stäpp va: å allting.” 
”ja:” 
”kommer ni håg” 
”mm” 

!  
← 
! 
← ! 
← 
← ! 

(3) 
8:11/ 
25-51 

”va sägeru tundra är en ja hörde inte de orde.” 
”är en gre:j” 
”a fast ordet grej de tycker inte ja ä så himla bra för en grej de ä (.)de här är en 
grej.eller hur en grej en sak. man brukar inte säga att tundra är en sak?” 
”då äre bättre me::¿”  
”mark” 
”ja: mark eller¿”  
”berg” 
”plats kan man också använda va¿” 
”är en kall plats som- (0.9) som de ä:: bara frusen mark ” 
”precis man måste få me de som du sa att de är- (1.3) frusen mark” 

? 
! 
K- 
! 
? 
 
K- 
 
! 
→ 
K+ ↔ 

(4) 
8:12/ 
55-72 

”va s- va vare vi läste om å prata om.” 
”de va (1.3) va heter de växter som kom upp”  
”mm: men om du läser lite här om om ö: tundran va säger boken.” 
”de ä vinter under s- ö: större delen.” 
”större delen. .h å när de inte va ra va vare som tinade.” 
”ja: vad för nåt¿ vare väldigt m- asså n- när tjälen går ur här i Sverige så går ju hela 
tjälen ur allt blir mjukt men blev de så” 
”nej det blev lite kvar” 
”prec- de blev ganska mycket kvar de som tinade va bara de som låg precis överst 
översta översta lagret¿” 

← ? 
! 
K- !  
! 
K+ ? 
! 
? 
 
K+ 
! 

(5) 
8:13/ 
76-97 

”dom hittade mammutar står de.” 
”a: precis (0.6) dom har hittat sånt som ligger kvar före du vet de kan bevaras när 
det ligger i isen.”  
”ja- ja ha varit där.” 
”så när det ligger bevarat i is eller i (0.6)mark av olika:: ma- olika slag så kan det 
ligga ganska länge bevarat.” 

! 
K+ 
 
K+ 
 
! → 

(6) 
8:14/ 
108-113 

”så tundra är en- (0.6) stort man kan använda-” 
”är en stor plats” 
”område ä också bra också ett or- i stället för grej grej ä inte så jättebra.” 

→ 
! 
K+ ↔ 
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I den första bänkinteraktionen med Peter och Mihal görs sex olika sekvenser 
som kan beskrivas som epistemiska topikaliseringar. Inledningsvis etableras ett 
problem i relation till det som en elev skrivit om tundran i sin skrivbok, vilket 
bedöms av läraren som ofullständigt (1). Därefter initierar hans bänkkamrat 
ytterligare en epistemisk topikalisering där deltagarna tillsammans placerar 
problemet i relation till en tidigare literacyhändelse genom att uppmärksamma 
bokens bild liksom tavelbilden som semiotiska fält (2). Den tredje epistemiska 
topikaliseringen är egentligen en fortsättning på den första sekvensen och 
återkopplar samtalet till det inledande problemet. Här bjuds eleverna in att ge 
egna förslag till bättre svar. I takt med att läraren evaluerar deras exempel 
förändras den kunskapsmässiga statusen så att de slutligen blir överens om ett 
godtagbart svar i förhållande till uppgiften (3). Här kunde bänkinteraktionen ha 
avslutats, men läraren tar initiativ till ytterligare en epistemisk topikalisering som 
handlar om deras tidigare gemensamma erfarenheter av bokens text, att ha läst 
och pratat om tundran. Med hjälp av boken och gester som semiotiska fält kan 
de tillsammans bli överens om ytterligare en aspekt av tundran till svaret (4). 
Därefter aktualiserar en av eleverna en femte epistemisk topikalisering som 
aktualiserar ytterligare en textreferens. Utifrån denna textreferens för eleverna 
in egna frågor och erfarenheter fram till dess att läraren använder sig av sitt 
epistemiska företräde för att åter rikta uppmärksamheten mot den aktuella 
uppgiften (5). Den sjätte och sista epistemiska topikaliseringen återknyter till det 
ofullständiga elevsvar som initierade bänkinteraktionen och blir på så vis en 
fortsättning och avslutning på den tredje topikaliseringen. Detta gör det också 
möjligt att avsluta bänkinteraktionen (6). 
 Den första bänkinteraktionen om tundran handlar om att organisera ett 
lärandeinnehåll i förhållande till frågan på arbetsbladet. Detta blir 
utgångspunkten till flera av de epistemiska topikaliseringar som görs i 
interaktionen mellan Lena, Peter och Mihal. Sekvenserna 1,3 och 6 i tabell 8:5 
kan på så vis egentligen förstås som en och samma epistemiska topikalisering. 
Inskjutet i denna långa sekvens görs dock flera utvidgningar både på elevernas 
och lärarens initiativ (i 2, 4 och 5). De epistemiska topikaliseringarna i den 
första bänkinteraktionen uppvisar en stor variation genom att flera olika 
aspekter av tundran uppmärksammas på både lärarens och elevernas initiativ. 
De använder sig av flera olika textreferenser för att påminna om och länka till 
tidigare samtal så att tidigare literacyhändelser blir gemensamt tillgängliga som 
resurser för deltagarnas epistemiska hållning. 

I den andra bänkinteraktionen om tundran går det att urskilja två olika 
epistemiska topikaliseringar (tabell 8:6). Den första initieras av eleven och 
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fungerar även den som en återkoppling till en tidigare literacyhändelse då man 
talat om tundran. Eleven prövar att visa upp hur hon har förstått detta och 
läraren bekräftar och placerar in elevens anspråk i förhållande till den aktuella 
uppgiften genom att beskriva hur eleven kan strukturera sitt skrivande (1). 
Elevens tvekan initierar dock en andra epistemisk topikalisering där läraren 
använder sig av gester som semiotiska fält för att påminna eleven om vad de 
talat om när det gäller tundran, vilket så småningom gör det möjligt för eleven 
att formulera ett godtagbart svar (2).  
  
Tabell 8:6 Den andra bänkinteraktionen med Theresa  

Jämfört med den första bänkinteraktionen görs det här inte lika många 
utvidgningar och de epistemiska topikaliseringarna är inte lika varierade. Det är 
i hög grad eleven som initierar de epistemiska topikaliseringar som görs och 
hon visar i samband med det sin egen förståelse. Detta ger läraren möjlighet att 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turens 
funktion  

(1) 
8:15/ 
1-16 
 

”tundran de va väl längst upp där de va i:sigt å:” 
mm: 
”allt sånt där å tja- där (0.6) där vare väl: typ (.) de va: (1.3) här (0.6) kanske: 
grö::nt å:: mittemellan i bältet som”                         
”ja: precis s’att när du läser hela vägen så får du ju reda på de olika skiktena i 
Ryssland va som ligger högst upp på grund av att de ä kallt å hur de ser ut får du 
berätta om de hur de ä:.” 
”de står vad är tundran¿”  
”ja va ä dä då få man ju berätta lite vare-  
äre för nåt då” 

← ! 
K+ 
← ! 
 
K+  
! 
→ 
! 
! 
→ 

(2) 
8:15-16/ 
17- 50 

”(0.5) er::(0.7)” 
”hur skulle ru kunna börja meningen till exempel” 
”tundran ä:r:: (.) e::: längst upp p- i e: Ryssland ” 
”ja:”  
”och de är väldigt lite isigt å kallt”  
”aa:  precis å där ä marken?”  
(0.5) 
där ä marken 
”om du tänker oss våran mark här nu hur ä våra här här äre kallt och fruset nu 
men sen så händer det nånting” 
”de smälter” 
”de smälter undan å vi fåre ganska mjukt i jorden å dä får man det även där uppe i 
Ryssland.” 
”nej” 
”nej”  
”där ä dä:r marken är nästan (.) frusen hela året ((”skriver” med handen i luften))” 
”precis de ä egentligen bara översta lagret en kort period på året som de tinar 
litegrann” 

K- 
→ 
!  
K+ 
! 
? 
 
K- 
 
! 
 
? 
 
 
K+ 
! → 
K+ ! 
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evaluera och bemöta hennes förslag. Eleven deltar aktivt i att lösa problemet 
och visar sig mycket inriktad på att producera ett svar.  I likhet med läraren Bo i 
det första exemplet blir det tydligt hur läraren Lena för med sig erfarenheterna 
från den första interaktionen när det gäller hur hon beskriver tundrans 
geografiska placering, liksom de gester hon använder för att förklara den frusna 
markens egenskaper. Den föregående interaktion som läraren har deltagit i får 
på så vis betydelse för hur lärandeinnehållet organiseras.  

I den tredje bänkinteraktionen med Ayesha framträder två epistemiska 
topikaliseringar som är av mindre omfattning (tabell 8:7). Den första initieras av 
eleven som positionerar sig som okunnig i relation till uppgiften. Efter en 
inledande reparation etableras problemet och läraren bemöter detta genom att 
rikta sig mot några fraser i bokens text, samma fraser som användes i den första 
bänkinteraktionen med Peter och Mihal. Elevens uppläsning av dessa fraser ur 
texten blir tillräckligt för att positionera eleven som ”kunnig” och för att initiera 
bänkinteraktionens avslutning (1). I en andra epistemisk topikalisering skojar 
lärare och elev tillsammans om ifall informationen från boken är ”på riktigt”, 
men inte heller nu efterfrågas elevens tillgång till kunskap utan istället visar 
eleven beredskap att skriva genom att fatta pennan och rikta blicken mot boken 
(2). 
  
Tabell 8:7 Den tredje bänkinteraktionen med Ayesha 

 
Analysen av de epistemiska topikaliseringarnas funktion genom de tre 
bänkinteraktionerna gör det tydligt hur lärarens förändrade hållning ger skilda 
förutsättningar för elevernas deltagande. Första gången läraren ställs inför den 

Transkript/ 
rad 

Epistemisk topikalisering Turens 
funktion 

(1) 
8:17/ 
51-67 
 
 

”på marken vadå” 
”vadå?” 
”på marken: smälter den¿((lutar sig över bänken och läser högt ur A:s skrivbok)) 
tundra ä väldigt kallt” 
”å så asså tundran de ä ett område ett stort område där (0.8) va står de här” 
”..h ö vinter under större delen av året” 
”ja: va ståre där da” 
”marken är frusen året om¿ det tjärna ka- kan gå mer än en kilometer ner i 
marken” 
”ja: precis. alltså vi pratar om att det är is tusen meter” 

K- 
? 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
K+ 

(2) 
8:17/ 
70-77 

”allvarligt? är det på riktigt” 
”all- ja det är klart att det är på riktigt jag skojar inte me dig det ä: så. vill du bo 
där.” 
((pekar i bokens text och höjer pennan)) 

? 
K+ 
 
K+ 
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specifika uppgiften ägnar hon sig tillsammans med eleverna åt ett noggrant 
utprövande av lärandeinnehållet.  Den första bänkinteraktionen blir den längsta 
och den innehåller också flest epistemiska topikaliseringar vilka uppvisar en 
variation när det gäller olika turers funktion inom handlingssekvensen. Både 
lärare och elever återkopplar till tidigare erfarenheter och läraren tar egna 
initiativ till att driva interaktionen vidare tills hon har fått med flera väsentliga 
aspekter. Andra gången är det inte längre nytt för läraren hur hon ska förklara 
uppgiften. Analysen visar hur hon därmed kan använda gester och 
textreferenser från det första tillfället för att snabbare hjälpa den andra eleven 
att formulera ett svar. Här sker endast två epistemiska topikaliseringar vilka i 
mindre grad än den första innehåller frågor om elevens tillgång till kunskap. 
Även i den andra interaktionen framträder dock ett samspel där både lärare och 
elev deltar i att organisera lärandeinnehållet. I den tredje bänkinteraktionen sker 
också två epistemiska topikaliseringar, men det är endast den första som på ett 
tydligt sätt riktar sig mot det elevinitierade problemet. Vid detta tillfälle är det 
framförallt lärobokens text som uppmärksammas som ett semiotiskt fält och 
förutom det som eleven redan skrivit frågar läraren inte efter elevens tillgång till 
kunskap. Istället använder hon sig av textreferenserna från de föregående 
interaktionerna för att snabbt peka ut svaret utan att kunna relatera till vad det 
är som den här eleven förstår eller inte förstår. Jämfört med de två föregående 
interaktionerna om tundran framstår därför elevens lärandemöjligheter i den 
sista bänkinteraktionen som mer begränsade. Detta kan jämföras med det första 
exemplet med läraren Bo där det också visade sig att lärandeinnehållet 
reducerades i den sista interaktionen.   
  

Lärandeinnehåll blir rutin 

Analyserna av de båda exemplen med lärarna Bo och Lena fördjupar förståelsen 
av det återkommande mönster som inledningsvis uppmärksammades, och som 
innebär att lärare tenderar att förändra sin epistemiska hållning som en direkt 
följd av de erfarenheter de får i interaktionen med olika elever. Genom att 
ställas inför flera olika elevers problem med samma uppgift vid upprepade 
tillfällen blir det möjligt för läraren att förändra och gradvis pröva ut ett 
ändamålsenligt sätt att organisera och strukturera lärandeinnehållet. I båda 
exemplen skiljer sig det första interaktionstillfället från de efterföljande på så vis 
att lärarna intar en mer prövande hållning och ställer frågor av öppen karaktär 
kring vilka eleverna bjuds in att reflektera. I de efterföljande interaktionerna 
riktar sig båda lärarna tydligare och mer direkt mot några av de aspekter av 
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lärandeinnehållet som prövades ut i den första. Resultatet visar därmed hur 
lärare genom sin förändrade epistemiska hållning inte bara undervisar utan 
också samtidigt själv lär direkt i den situerade interaktionen tillsammans med 
eleverna. Lärarens lärande kan här förstås framförallt som ett slags utprövande 
av en rutin för att organisera och strukturera lärandeinnehållet på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån bänkinteraktionens praktiska syften.  

Den rutin som formas genom de upprepade bänkinteraktionerna visar sig 
kunna fylla olika funktioner. Till viss del blir rutinen till en resurs för att kunna 
göra utvidgade förklaringar inom ramen för samma innehållsliga struktur. Den 
blir också ett sätt att ekonomisera interaktionen så att det går allt snabbare att 
hjälpa eleverna med en uppgift. Det finns också en uppenbar risk att rutinen 
innebär att lärandeinnehållet så småningom reduceras så att de elever som får 
hjälp senare i kedjan inte bjuds in att delta eller visa sin förståelse i lika hög 
grad. Det finns därför anledning att närmare uppmärksamma inte bara elevers 
förändrade deltagande, utan också hur lärares deltagande förändras till följd av 
de interaktioner denne deltar i eftersom det verkar ha betydelse för hur elevers 
deltagande både möjliggörs och begränsas.   
 

Betydelsen av tidigare erfarenheter 

Det visar sig att i bänkinteraktionerna förlitar sig både lärare och elever på sin 
tidigare erfarenhet när de på ett indexerande sätt använder sig av olika 
semiotiska fält. När det gäller de båda lärarna i det här kapitlets exempel tar sig 
detta olika uttryck. Bo använder sig av sin erfarenhet från den första 
bänkinteraktionen om danskarnas försörjning när han använder sig av 
listformatet för att hjälpa eleverna ta fram ett antal exempel. Till skillnad från 
Bo har dock Lena gemensamma erfarenheter av tidigare helklassamtal om det 
aktuella innehållet, tundran, vilket gör att hon även kan använda dessa som 
resurser. För att göra tidigare samtal tillgängliga använder hon sig av både gester 
och textreferenser som semiotiska fält. Skillnaden mellan de båda exemplen 
visar vilken avgörande betydelse som lärare och elevers gemensamma 
erfarenheter i relation till ett innehåll har när det gäller vilka resurser som kan 
göras tillgängliga.  

Men det blir också synligt hur de erfarenheter som läraren för med sig 
mellan upprepade bänkinteraktioner får betydelse. I båda exemplen använder 
sig lärarna av sin erfarenhet från tidigare bänkinteraktioner för att till exempel 
omformulera en uppgift så att den går lättare att svara på eller för att mer riktat 
kunna hjälpa eleven att använda sig av läroboken och tidigare samtal för att 
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kunna skriva svar på en fråga. På så vis framträder en relativt hög grad av 
kontinuitet när det gäller de ramverk för deltagande som upprättas för olika 
elever, framförallt genom det återkommande användandet av några olika 
semiotiska fält. I takt med att lärarens rutin etableras, förändras dock graden av 
utförlighet i lärarens förklaringar samt i vilken utsträckning som varje elevs 
epistemiska tillgång efterfrågas.  Ju fler gånger som en lärare använder sig av 
samma semiotiska fält för att förklara en uppgift, desto mindre bjuds eleverna 
in att visa sin förståelse. Det verkar därmed finnas en risk att läraren på sin väg 
mellan bänkarna efter hand börjar ta elevers förståelse av till exempel en 
textreferens för given. Lärarens erfarenheter och förändrade epistemiska 
hållning kan därför innebära att lärandeinnehåll och deltagande reduceras för de 
elever som får hjälp mot slutet av en lektion. 

 

Tillgängliga resurser 

Analysen visar hur lärarna i mötet med sina elever orienterar sig mot olika slags 
semiotiska fält i den lokala kontexten för att organisera lärandeinnehållet. Bo 
använder sig i hög grad av den prosodiska resurs som listformatet innebär för 
att strukturera svaret. I kombination med andra resurser, inte minst 
textreferenser från läroböckerna, blir listformatet en verkningsfull resurs för 
honom att forma en rutin som blir organiserande för lärandeinnehållet. Lena 
använder sig inte lika tydligt av en enskild resurs utan det är snarare genom 
samordningen av tal, gester, kroppshållning och textreferenser som 
lärandeinnehållet prövas ut. De gester som hon och eleverna använder sig av 
framstår som verkningsfulla resurser för att knyta ihop det aktuella tillfället med 
tidigare literacyhändelser.   

Vilka resurser som blir centrala i de olika exemplen visar sig därmed vara 
beroende av vilka resurser som finns tillgängliga för deltagarna i den situerade 
interaktionen. I exemplet med Bo blir listformatet en tillgänglig resurs genom 
att elevernas svar tillsammans med Bos respons får karaktären av en 
uppräkning. Lena har en annan utgångspunkt än Bo i och med sin tidigare 
erfarenhet av att tala om tundran med eleverna. I hennes fall formas de gester 
som hon återkommer till i den första bänkinteraktionen i relation till det 
tidigare lektionstillfället då bilden på tavlan aktualiseras.  

Utifrån ett skriftspråkligt intresse är det intressant att uppmärksamma de 
materiella texternas betydelse för lärarens epistemiska hållning. I båda exemplen 
används textreferenser i form av lärobokstext, bilder och arbetsinstruktioner för 
att få en gemensam förståelse av problemet eller för att uppmärksamma eller 
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påminna om var och hur eleven kan skaffa sig stöd för att lösa uppgifterna. I de 
upprepade bänkinteraktionerna visar sig användandet av textreferenser få ett 
återkommande drag på så vis att samma bild eller fras i texten ofta används till 
fler än en elev. Exempel på det är när Bo pekar ut samma bild av fiskebåten till 
flera av eleverna eller när han uppmärksammar samma fras ”de är vinter under 
större delen av året” till flera elever. Detta upprepade användande framstår som 
en del i rutiniseringen av lärarens epistemiska hållning. 

Upprepningen av textreferenserna kan emellertid också leda till förändring. 
Bo använder sig till exempel av sin erfarenhet från den första, längre 
interaktionen där det verkar vara så att ordet ”försörjning” är svårt att förstå. Så 
snart som Mia och Martina får klart för sig att frågan handlar om arbeten 
förändras deras förståelse och i samtliga efterföljande interaktioner inleder Bo 
med att omformulera frågan till ”vad jobbar de med” eller ”vad gör dom”. 
Denna omformulering tillsammans med listformatet som resurs leder till att de 
elever som läraren möter senare snabbare kan komma fram till ett godtagbart 
svar. Även för Lena sker en förändring när det gäller hur hon förhåller sig till 
den textreferens som först Mihal läser upp och som Lena sedan pekar ut för 
Ayesha. I mötet med Mihal leder denna textreferens till en lång 
lotsningsliknande sekvens medan samma textfras i mötet med Ayesha följs av 
att Lena själv snabbt förklarar vad den betyder.  

Analysresultatet stödjer tidigare kapitels slutsatser om att olika textreferenser 
i bänkinteraktionerna framförallt används för att påminna, uppmärksamma och 
samordna tillgång till information medan det sällan blir tillfälle till fördjupad 
läsning. Lärare och elever använder sig av olika resurser beroende på vilka 
förutsättningar som situationen inrymmer. Genom att fokusera på lärarens 
lärandeförlopp synliggörs hur inte bara elevernas utan även lärarens deltagande 
förändras, genom att olika textreferenser samordnas med andra tillgängliga 
resurser i interaktionen. Steg för steg förändrar både lärare och elever sitt 
deltagande i förhållande till den omgivande kontexten liksom till återkommande 
rutiner och mönster. Detta kan förstås som en illustration av hur 
återkommande vardagliga möten och literacyhändelser formar och upprätthåller 
undervisningens literacypraktiker.  

 

Rutiniseringens möjligheter och begränsningar 

I skolsammanhang förknippas begreppet lärande i allmänhet med förändringar i 
riktning mot ett mer fördjupat eller rikare förhållningssätt till ett fenomen. 
Sherin (2002) menar till exempel att lärare i förhandlingar med sina elever 
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utvecklar en fördjupad förståelse av lärandeinnehållet (eng. content knowledge) 
när det gäller såväl ämneskunskap, instruktioner som elevers lärande. I de 
bänkinteraktioner som här undersökts är det dock inte i första hand tydligt att 
läraren på sin väg genom klassrummet i första hand successivt förhåller sig på 
ett mer fördjupat sätt till lärandeinnehållet. Snarare förefaller lärandet vara riktat 
mot kunna förhålla sig översiktligt till ett flertal olika texter för att kunna 
producera ett kortfattat skriftligt svar. Som tidigare visats får de textreferenser 
som används i bänkinteraktionen en indexerande funktion vilken gör det 
möjligt att samordna de olika texterna med varandra. Resultatet blir att 
skriftspråkande och lärande i bänkinteraktionerna kommer att handla mer om 
att skapa överblick än om fördjupning i förhållande till ett lärandeinnehåll. 
Textreferensernas indexerande funktion blir i det sammanhanget en nödvändig 
förutsättning för den rutinisering som framträder i lärarens epistemiska 
hållning. 

Leinhardt och Greeno (1986) uppmärksammar vilka konsekvenser lärares 
rutinisering av undervisningen kan få och menar att den kan vara ett sätt att 
hantera den stora mängd information som lärare och elever möts av under en 
vanlig lektion, ”[t]he use of routines means the teacher has freed herself or 
himself to focus on the important and/or dynamic features of the material” (s. 
94). Enligt detta synsätt utvecklar lärare en repertoar av rutiner som de kan 
använda för att skaffa sig ett intellektuellt och tidsmässigt handlingsutrymme 
vilket gör det möjligt att behålla kontrollen över lektionen även när oväntade 
situationer uppstår.  När till exempel Bo ställs inför att hjälpa tre elever i princip 
samtidigt (se transkription 8:8) blir rutinen med listan ett praktiskt sätt att 
snabbt kunna hjälpa Karin. Ur lärarens perspektiv framstår då listan som en 
indexerande resurs som ett sätt att möta kravet på att under kort tid hinna 
hjälpa många elever. Ur eleverna Karins (se 8:8) respektive Ayeshas (se 8:18) 
perspektiv framstår dock deltagandet som begränsat jämfört med elevernas 
deltagande i den första interaktionen.  

Men kanske kan rutiner medföra fördelar även ur ett elevperspektiv. 
Leinhardt och Greeno (1986) menar att rutiner i undervisningen kan innebära 
att det blir utrymme för lärare och elever att koncentrera sig på andra 
lärandeproblem. Till viss del kan detta kännas igen i mötet mellan Bo och Peter 
(se transkription 8:6) när rutinen listan gör det möjligt att skapa en struktur för 
uppgiftens svar samtidigt som Bo kan göra en språklig utvidgning i form av en 
lista-i-listan. Ett annat exempel på hur rutinen blir en tillgång är när Lena 
använder sig av det innehåll hon prövat ut i den första interaktionen för att mer 
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utförligt rikta sig mot hur Theresa kan tänka när hon formulerar sitt skriftliga 
svar.  

Rutiner kan utifrån detta betraktas som resurser som gör det möjligt för 
läraren att i stunden hantera klassrumspraktikens komplexitet. Rutinerna och 
det indexerande förhållningssättet till olika texter bidrar till att forma 
literacypraktiker som handlar om att eleverna kan hantera och samordna en stor 
mängd olika texter på ett översiktligt sätt. I liten utsträckning blir det dock 
möjligt för lärare och elever att i bänkinteraktionerna ägna sig åt fördjupad 
läsning och textsamtal som kan relatera till elevers olika erfarenheter och frågor. 
Detta verkar gälla i särskilt hög grad för de elever som är bland de sista att få 
hjälp med samma uppgift. Jag har kunnat konstatera att de första 
bänkinteraktionerna kring en uppgift kännetecknas av en mer öppen och 
prövande hållning där eleverna i högre grad bjuds in att delta. Ett genomgående 
drag är sedan att ju mer känd uppgiften blir för läraren desto snabbare går det 
att strukturera lärandeinnehållet. Det tryck mot de översiktliga och rutinmässiga 
dragen i bänkinteraktionernas literacypraktiker framstår därmed som en följd av 
de interaktionella förutsättningarna för läraren på sin väg genom klassrummet. 
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9 Med blicken riktad mot lärarens väg genom klassrummet 

 
Den här avhandlingens avgränsning till att studera bänkinteraktioner på 
mellanstadiet motiveras av att bänkarbete blivit en allt vanligare 
undervisningsform i klassrummets praktik. Den närmar sig studiet av lärande 
och skriftspråkande inifrån genom att ta vardagliga möten mellan lärare och 
elever vid bänkarbete som sin utgångspunkt. Därmed bidrar avhandlingen med 
kunskap om hur bänkinteraktioner blir till i praktisk handling, på deltagarnas 
egna villkor i det sammanhang de befinner sig. Den utgör ett kunskapsbidrag 
till tidigare samtalsanalytisk forskning som studerat lärande (Firth & Wagner, 
1997; Lee, 2010; C. Martin, 2004; 2009; Melander, 2009; Melander & Sahlström, 
2010; Pekarek Doehler, 2010; Sahlström, 2009; 2011), genom att tillämpa och 
vidareutveckla teoretiska utgångspunkter och begrepp från denna forskning i ett 
specifikt undervisningssammanhang.   

Resultatet visar hur lärande och lärandeförlopp skapas i bänkinteraktionerna 
och vilka literacypraktiker som detta bidrar till att forma. Tidigare gemensamma 
erfarenheter används som resurser vilka integreras med andra interaktionella 
resurser i den omgivande kontexten. Lärarens undervisning är på så vis inte 
någon statisk resurs för att överföra på förhand planerad undervisning till 
eleverna. Istället visar sig lärande och undervisning i de studerade 
bänkinteraktionerna vara något som kontinuerligt formas steg-för-steg till följd 
av lärarens möten med eleverna.  

Avhandlingens sociala interaktionsperspektiv på lärande och skriftspråkande 
synliggör hur bänkinteraktioner på många sätt inte alls visar sig vara särskilt 
individuella. De kännetecknas istället av en kontinuerlig dynamik mellan 
deltagarna där de lärandemöjligheter som framträder i varje enskild situation 
står i samband med tidigare gemensamma erfarenheter och rutiner i 
klassrummets praktik. Med utgångspunkt i avhandlingens resultat kommer jag 
nu i denna avslutande diskussionsdel att fördjupa resonemanget om 
bänkinteraktioners möjligheter och begränsningar när det gäller lärande och 
skriftspråkande i mellanstadiets klassrum. 

 

Lärarens väg genom klassrummet blir bänkinteraktionernas infrastruktur 

En grundläggande utgångspunkt i avhandlingen är synen på interaktion som en 
förutsättning för människors deltagande i sociala praktikgemenskaper och deras 
socialitet överhuvudtaget. Det är genom människors interaktion som sociala 
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mönster, kulturella värden och samhälleliga institutioner upprätthålls och 
formas över tid (Enfield och Levinson., 2006). Interaktion mellan människor 
grundas i underliggande principer för turtagning, samordning och progression i 
syfte att åstadkomma gemensamma sociala handlingar. Dessa samtalsanalytiska 
grundprinciper kan beskrivas som ett slags infrastruktur för formandet av olika 
sociala institutioner, i likhet med hur till exempel vägar och järnvägar kan ses 
som ekonomiska infrastrukturer (Schegloff 1992 b; 2006). Människors samtal i 
interaktion kan därmed ses som den mest robusta sociala institutionen med vars 
hjälp andra sociala och samhälleliga institutioner upprätthålls – som till exempel 
skola och utbildning: 
 

 … the organization of interaction needs to be – and is – robust enough, 
flexible enough, and sufficiently self-maintaining to sustain social order … 
in every nook and cranny where human life is to be found. (Schegloff, 
2006, s. 71) 
 

Grundläggande principer för hur interaktion organiseras ska dock inte förstås 
som styrande för människors agerande, utan tvärtom som de grundläggande 
resurser vilka gör det möjligt att åstadkomma variation och förändring i sociala 
handlingar. På liknande sätt kan lärarens väg genom klassrummet förstås som 
ett slags infrastruktur som lärare och elever förhåller sig till för att samordna 
och organisera klassrummets interaktion. 

Under analysarbetet har det blivit tydligt hur lärarens väg genom 
klassrummet formas vartefter som olika elever signalerar behov av hjälp. 
Bänkinteraktionerna motiveras och drivs i stor utsträckning av ett praktiskt 
behov av att lösa avgränsade problem fram till den punkt där eleven visar 
beredskap att fortsätta arbetet på egen hand. Överhörande mellan elever visar 
sig ha stor betydelse för i vilken turordning som elever får hjälp.  Vid flera 
tillfällen syns tydligt i materialet hur en elev lyssnar in när en kamrat i närheten 
får hjälp, för att tidsmässigt avpassa en handuppräckning eller på annat sätt 
fånga lärarens uppmärksamhet. När det gäller deltagande i bänkinteraktioner 
visar sig ett utmärkande drag vara hur eleven inte bara orienterar sig mot sitt 
eget behov av att få hjälp, utan också lär sig att samordna detta med kamraters 
och lärares interaktioner. Lärarens väg mellan bänkarna går heller oftast inte 
tvärs över klassrummet hur som helst utan mellan närliggande bänkar. En följd 
av detta är att man som elev har större chans att få hjälp om man sitter i 
närheten av den elev som för tillfället talar med läraren. I de fall läraren gör en 
längre förflyttning är den oftast motiverad av att läraren vill kontrollera hur det 
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går för en viss elev, att det är oroligt någonstans i klassrummet eller att en elev 
går fram till läraren och ber denne att komma.  

Turordningen mellan bänkarna är även betydelsefull för hur lärarens 
deltagande organiseras fast på ett annat sätt än för eleverna. Medan det för 
eleven ofta blir viktigt att kunna avpassa en hjälpförfrågan till när läraren blir 
”ledig”, behöver läraren finna sätt för att kunna fokusera på en elev i taget. 
Detta visar sig bland annat i hur läraren med sin kropp placerar sig så att ett 
tydligt fokus för uppmärksamhet skapas med den/de elever som för tillfället får 
hjälp. Lärare låter ofta aktivt bli att besvara andra elevers initiativ för att kunna 
upprätthålla interaktionen med en elev i taget. När läraren rätar upp sig och på 
andra sätt visar att en bänkinteraktion håller på att avslutas blir det inte sällan 
tydligt att denne ändå har uppfattat andra elevers signaler under tiden som 
läraren varit engagerad i en bänkinteraktion.  

Att interaktion i sociala sammanhang förutsätter att turtagning och 
interaktionsutrymme fördelas relativt mellan deltagare i ett sammanhang är ett 
av samtalsanalysens klassiska bidrag (Sacks et al., 1974). Detta gäller även för 
hur lärarens deltagande i bänkinteraktioner med olika elever är relativt 
distribuerat. Om läraren stannar en längre tid hos en elev och intar en mer 
utforskande och fördjupande hållning till de texter som ingår i en viss 
arbetsuppgift så kommer övriga elever att få mindre tid med läraren, ett enkelt 
samband men inte desto mindre avgörande för på vilket sätt lärande kan göras i 
dessa situationer. Resultaten visar emellertid att lärarens väg genom 
klassrummet inrymmer ytterligare en central dimension som är en del av 
bänkinteraktionernas villkor. Förutom hur lärarens tid fördelas mellan olika 
elever, visar det sig att lärarens förändrade epistemiska hållning till ett innehåll, 
det vill säga lärarens lärande, har betydelse. Bänkinteraktionerna organiseras på 
delvis annorlunda sätt beroende på om det är första gången som läraren ställs 
inför ett visst innehållsligt problem, jämfört med om denne redan mött samma 
problem tidigare i interaktion med andra elever. Lärarens väg genom 
klassrummet kan på så vis i dubbel mening förstås som en infrastruktur som 
villkorar organisationen av lärande och skriftspråkande i bänkinteraktionerna. 
Dessa villkor handlar inte bara om principer för att fördela lärarens tid mellan 
olika elever, utan också om hur lärarens tid fördelas i relation till olika faser i 
hur lärarens epistemiska hållning till ett innehåll successivt förändras.  
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Differentierade lärandeförlopp inom ramen för en rutin 

Det visar sig alltså att både lärare och elever aktivt och kontinuerligt orienterar 
sig mot lärarens väg genom klassrummet som en del i vad det innebär att delta i 
bänkinteraktioner som social praktik i klassrummet. På vägen genom 
klassrummet formas ramverk för deltagande med användande av en rad olika 
resurser såsom tal, lyssnande, kroppshållning, blickar och gester (jfr Goodwin, 
2007; Melander, 2009). Bänkinteraktionerna äger rum inom dessa ramverk för 
deltagande och gör det möjligt för lärare och elever att tillsammans organisera 
lärande både inom enskilda bänkinteraktioner och fortlöpande över tid.  

Resultatet visar hur både lärare och elever i den enskilda bänkinteraktionen 
är gemensamt medvetna om att de inte börjar från början varje gång. På vägen 
genom klassrummet kommer läraren att kliva in i och ut ur olika elevers 
lärandeförlopp och förhålla sig till olika frågor och problem inom dessa. De 
lärandeförlopp som görs kan karaktäriseras utifrån både sammanhållning och 
förändring. Sammanhållning på så vis att lärare och elever behöver vara överens 
om att det lärandeinnehåll man förhåller sig till i någon mening förblir 
detsamma i olika faser av ett lärandeförlopp fram till dess att man utjämnat den 
kunskapsmässiga obalansen och ”löst” problemet (se Heritage, 2012a) 
”Lösningen” av problemet förutsätter dock i sin tur samtidigt att man 
kontinuerligt också förhåller till en förändring av den epistemiska hållningen till 
samma lärandeinnehåll (Sahlström, 2011). Lärande i bänkinteraktioner 
förutsätter på så vis att lärare och elever på kort tid kan både etablera och 
förändra sin epistemiska hållning till ett lärandeinnehåll.  

Avhandlingens analys visar att den primära resursen för att organisera denna 
samtidiga sammanhållning och förändring i lärandeförlopp utgörs av 
epistemiska topikaliseringar. Med hjälp av epistemiska topikaliseringar kan 
deltagarna i bara några få turer etablera en gemensam utgångspunkt från vilken 
de sedan kan fortsätta interaktionen fram till dess att eleven kan gå vidare på 
egen hand. Epistemiska topikaliseringar används utöver detta på varierande vis i 
olika skeden av bänkinteraktionen för att relatera till det övergripande 
lärandeförloppet, fördela ansvar, fråga efter tillgång till kunskap eller för att 
uppmärksamma relevanta semiotiska fält.  

Även användandet av återkommande semiotiska fält, och inte minst 
användandet av olika slags textreferenser, visar sig vara en betydelsefull resurs 
för att åstadkomma sammanhängande lärandeförlopp. I de olika exemplen 
refererar deltagarna till texter för olika syften men ett framträdande mönster är 
att textreferenserna i allmänhet används indexerande. Det innebär att korta 
hänvisningar till en del av en text används för att påminna om eller rikta 
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uppmärksamheten mot något större sammanhang. De textreferenser som 
används i bänkinteraktionerna förutsätts därmed i interaktionen redan vara 
gemensamt kända av lärare och elev och uppmärksammas med frågor av typen 
”kommer du ihåg vad vi läste och pratade om” eller ”vilka punkter har du klarat 
av”. Korta fraser ur lärobokens text, utpekandet av en bild eller en stödpunkt 
liksom en gest i riktning mot tavlan är förekommande exempel som visar hur 
en mycket kortfattad textreferens ofta är tillräcklig för att göra en gemensamt 
känd kunskap tillgänglig och användbar i den fortsatta interaktionen. Ibland blir 
dock textreferensen alltför knapphändig, vilket vanligen leder till en reparation 
där någon av deltagarna behöver bli lite mer utförlig för att man ska förstå 
varandra. Intressant att notera är dock hur detta bara görs i den utsträckning 
som behövs i förhållande till situationens praktiska krav på att besvara en 
uppgift. Det betyder att det sällan blir tillfällen under bänkinteraktionerna att 
stanna upp för att fördjupa en diskussion utifrån en elevs fråga eller tidigare 
erfarenheter.  

Istället för att stanna upp och fördjupa framträder istället i 
bänkinteraktionerna en orientering mot att gå vidare. Denna orientering mot att 
gå vidare i arbetet gäller inte bara för eleverna utan även för läraren. När läraren 
ska hjälpa en elev med en viss uppgift ställs denne inför ett problem när det 
gäller hur innehållet bäst kan struktureras. Efterhand som läraren ställs inför 
samma uppgift flera gånger, visar det sig att denne går vidare på ett sätt som gör 
att innehållet kan struktureras allt mer ändamålsenligt i förhållande till 
bänkinteraktionens problem. Denna iakttagelse är viktig i relation till den 
indexerande användningen av textreferenser och andra semiotiska fält som 
synliggörs i resultatet, eftersom det är indexeringen av det som redan är 
gemensamt känt som gör det möjligt att snabbt kunna gå vidare i interaktionen. 
Det indexerade blir alltså en del i formandet av de rutiner som lärare behöver 
för att på kort tid kunna förhålla sig till olika elevers behov, för att kunna gå 
vidare. 

De rutiner som formas visar sig innebära både möjligheter och 
begränsningar för olika elevers lärandemöjligheter. De semiotiska fält som ingår 
i lärarnas rutiner, som till exempel gränslinjen runt om landskapen, de fyra 
fönstren i Huset eller listan med tre exempel, används av lärarna upprepade 
gånger för att demonstrera någon aspekt av ett återkommande problem för 
flera elever. Detta visar sig vid vissa tillfällen fungera som resurser för att 
individanpassa hjälpen till olika elever och i olika skeden av ett lärandeförlopp, 
genom att läraren kan bli mer eller mindre utförlig beroende på elevens 
kunskapsmässiga status. Lärarens rutin samt den indexerande användningen för 

231 
 



att påminna om det som sedan tidigare är gemensamt känt, visar sig därmed 
innebära möjligheter till att variera förklaringar i relation till olika elevers behov. 
Men ofta visar sig också rutinen vara begränsande på så vis att den leder till att 
läraren i mindre grad frågar efter elevernas förståelse. Det visar sig dessutom 
finnas en tendens att lärare i allt mindre utsträckning frågar efter elevens 
förståelse av ett problem ju fler elever den mött om samma innehåll. Det finns 
därmed en risk att lärarens förändrade epistemiska hållning, det vill säga 
lärarens lärande genom bänkinteraktionerna, kan komma att fungera 
begränsande för elevernas lärande. Detta sker genom att de elever som kommer 
mot slutet tenderar att få mindre möjlighet att bidra till formuleringen av ett 
problem, och därmed kan bli mindre aktiva som deltagare i interaktionen.  

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att det i bänkinteraktionerna 
finns möjligheter till differentiering i förhållande till olika elevers behov. 
Möjligheterna är dock begränsade till vad som går att göra i relation till de 
rutiner som formas både ur elevernas och ur lärarens perspektiv. Till viss del 
skulle dessa begränsningar kunna hanteras genom ett mer reflexivt 
förhållningssätt från lärares sida i förhållande till vikten av att utreda varje elevs 
förståelse av ett problem vid upprepade bänkinteraktioner. Samtidigt verkar det 
vara så att det indexerande och rutiniserande är en del av de villkor som formas 
i bänkinteraktionen, vilka medför begränsade möjligheter till fördjupning och 
variation i sådana situationer. 

 

”Ska jag skriva det?” – elevansvar i literacypraktiker 

I avhandlingen strävar jag efter att integrera New Literacy Studies sociala 
perspektiv på skriftspråkande med de lärandeperspektiv som utvecklats inom 
ramen för CA. Det går i princip inte att tänka sig en bänkinteraktion i 
mellanstadiets klassrum utan att någon form av text ingår. I arbetet med Huset 
refererar deltagarna på olika sätt till stödfrågor, exempeltext, bilder av huset 
samt till elevens egen text för att lösa olika problem. Även i 
geografiundervisningen kombineras fraser och bilder ur läroboken, tecken och 
symboler på kartan, arbetsinstruktioner, taveltext och/eller andra textreferenser. 
Genom att betrakta bänkinteraktionerna som literacyhändelser har jag kunnat 
synliggöra hur lärandet i dessa situationer i stor utsträckning handlar om 
förändrat deltagande i klassrummets literacypraktiker. Jag har därmed kunnat 
visa att skriftspråkligt lärande inte bara riktar sig mot läsande och skrivande i 
olika ämnen. Lärare och elever i bänkinteraktionerna använder sig dessutom i 
hög grad av gemensamma rutiner för hur man brukar närma sig olika slags 
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arbetsuppgifter. Det handlar till exempel om att demonstrera förväntningar om 
hur man brukar använda sig av arbetsinstruktionerna för att bedöma när ett 
svar är tillräckligt. Det kan också vara återkommande sätt att strukturera ett 
lärandeinnehåll med hjälp av ett semiotiskt fält eller förväntningar om vad som 
är elevens respektive lärarens ansvar i lösandet av en skriftlig arbetsuppgift. 
Resultatet synliggör därmed hur lärande i bänkinteraktioner både skapar villkor 
för och samtidigt bidrar till att producera literacypraktiker i mellanstadiets 
undervisning, det vill säga det som Barton (2007) beskriver som de sociala 
betydelser som skriftspråkande får för lärare och elever i klassrummets 
sammanhang. 

Som Street (1984) framhåller behöver begreppet literacypraktiker förstås i 
relation till mer övergripande sociala och kulturella mönster av något slag. Med 
hjälp av avhandlingens interaktionsperspektiv har jag kunna visa att denna 
relation är något som deltagarna kontinuerligt förhåller sig till och bidrar till att 
reproducera. De literacypraktiker som bänkinteraktionerna formar handlar i hög 
grad om sociala normer i klassrummet som innebär att eleven förväntas att i så 
hög grad som möjligt klara sig själv, kunna reglera sitt eget arbete och att kunna 
göra egna val i samband med individuella skriftliga arbetsuppgifter. Detta är ett 
mönster som stämmer väl med vad tidigare forskning visat när det gäller 
individualiserad undervisning (se Giota, 2013; Vinterek, 2006; Österlind, 1998) 
Med hjälp av CA har jag kunnat visa att detta inte enkelt kan förklaras enbart 
som ett resultat av lärarens didaktiska val före och i undervisningen. Resultatet 
synliggör istället hur normer och ansvar i de literacypraktiker som formas är en 
följd av den epistemiska vidd som kännetecknar lärandet där dimensioner av 
epistemisk tillgång, ansvar och företräde görs integrerade i deltagarnas 
förändrade epistemiska hållning (Stivers et al., 2011a). Ur ett lärandeperspektiv 
handlar literacypraktiker vid bänkarbete därför också om normer och 
förväntningar vilka aktivt upprätthålls och reproduceras i lärandeinteraktioner 
mellan lärare och elever när de tillsammans hanterar olika slags kontextuella 
förutsättningar i situerade literacyhändelser.  

Den samtalsanalytiska ansatsens detaljerade metoder synliggör på så vis hur 
det som beskrivits som ”länken” mellan situerade literacyhändelser och 
diskursiva literacypraktiker hanteras i deltagarnas interaktion (Barton & 
Hamilton, 1998, s. 6). Jag menar att det är i sådana vardagliga literacyhändelser 
som analysen beskriver som återkommande mönster och rutiner formas till 
specifika literacypraktiker i en viss kontext. Denna uppfattning utgår från en syn 
på människors interaktion som både kontextreproducerande och 
kontextförnyande (Duranti & Goodwin, 1992), vilken är grundläggande för CA, 
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och bidrar med en delvis ny förståelse av relationen mellan enskilda 
literacyhändelser och de övergripande literacypraktiker som de representerar.  

Vare sig det handlar om att skriva en berättelse eller besvara frågor i 
geografi blir det tydligt hur bänkinteraktionerna i hög grad handlar om att 
samordna olika textreferenser med varandra för att kunna lösa olika 
arbetsuppgifter. Texter i bänkinteraktioner används därmed främst för att driva 
samtalet framåt i syfte att lösa ett kunskapsmässigt problem. Mycket sällan 
händer det vid dessa tillfällen att lärare och elever tillsammans fördjupar läsande 
och skrivande utöver arbetsinstruktionen genom att till exempel utforska 
texternas betydelse ”mellan raderna”, diskutera lässtrategier eller att relatera till 
elevers egna erfarenheter. Textreferenser av olika slag visar sig på så vis 
framförallt fungera innehållsorganiserande för interaktionen på ett sätt som 
tidigare är sparsamt beskrivet inom interaktionsforskning, men som är i linje 
med Tainios (2012) beskrivning av läroböckers betydelse för att organisera 
interaktion (se även Poole, 2003). En viktig slutsats utifrån resultatet är att 
texter i bänkinteraktionen används för att strukturera och organisera 
lärandeinnehåll i högre grad än att texterna i sig själva utgör det gemensamma 
fokus som lärandet riktar sig mot.  

Analyserna visar vidare hur lärandeinnehåll blir intimt sammanflätat med 
fördelning av epistemiskt ansvar i de studerade literacypraktikerna. I en 
literacypraktik som huset blir till exempel elevens ansvar att själv kunna göra val 
i berättelsens handling betydelsefullt men samtidigt begränsande för hur 
lärandeinnehållet görs. När det gäller exemplet att besvara frågor i geografi 
handlar elevens ansvar istället om att kunna producera ett godtagbart skriftligt 
svar som motsvarar antalet rader på arbetsbladet, består av tre exempel eller 
inrymmer de centrala aspekter av ett fenomen som läraren prövat ut under sin 
väg genom klassrummet. Att göra egna val inom givna ramar och att 
självständigt kunna följa en arbetsordning framstår därmed som ett överordnat 
projekt i de literacypraktiker som bänkinteraktionerna formar. Däremot verkar 
det finnas mindre utrymme för att tala om vilka val eleven gör och varför. Inte 
heller förs i någon större utsträckning fördjupande samtal kring de olika texter 
som används i geografiundervisningen med kopplingar till elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper. 

Orienteringen mot att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska ta 
ansvar för att följa arbetsinstruktionerna självständigt formar en diskursiv norm 
som innebär att elever primärt inte ber lärare om hjälp utan jobbar på själva så 
mycket det går. Det är bara i de fall eleven stöter på ett problem som innebär 
att inte själv kunna komma vidare med en uppgift som denne förväntas be om 
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hjälp. Denna diskursiva norm, att inte be om hjälp om man inte behöver, blir 
på så vis till en del av bänkinteraktionernas literacypraktiker som har betydelse 
för vad som görs till lärandeinnehåll i samtalen mellan lärare och elever. Detta 
stärker slutsatsen om att bänkinteraktionerna inte i första hand kommer att 
handla om fördjupning och elevinflytande, utan mot elevers förmåga till att 
självständigt kunna planera och driva sitt arbete utifrån givna instruktioner. 
 

Bänkinteraktionernas pedagogiska potential  

Som framgår av den inledande historiska översikten, är frågor kring skolans 
behov av att kunna differentiera undervisningen i relation till elevers varierande 
förutsättningar inte något nytt (se kap. 1). Inte heller är frågor som på olika sätt 
berör individualisering och differentiering specifika för den svenska kontexten, 
utan något som alla länder med ett sammanhållet utbildningssystem har att 
hantera (se t.ex. Carlgren et al. 2006; Lauder et al., 2006). Men till följd av ett 
tilltagande politiskt fokus på individuell kunskapsuppföljning som bland annat 
yttrar sig i reformer riktade mot mer graderade och tidigare betyg samt fler 
nationella prov, framstår det inte minst idag som angeläget för forskningen att 
belysa pedagogiska konsekvenser av hur olika individualiseringssträvanden tar 
sig uttryck i klassrummets praktik. 

Tidigare forskning har visat på problem när det gäller att förverkliga 
politiska och pedagogiska ideal om individualisering (Giota, 2013; Vinterek, 
2006). Giota framhåller att individualiseringen, så som den tillämpats i de 
svenska klassrummen, snarare har begränsat än skapat utrymme för elevers lust, 
nyfikenhet och egna intressen. Skolverket lyfter i en kunskapsöversikt fram hur 
framförallt 1990-talets förändrade styrdokument utifrån idéer om målstyrning 
ledde till ”mer generella och schablonartade förändringar av 
undervisningsmönster” (Skolverket, 2009, s. 27). En slutsats som dras är att den 
ökade andelen individuella arbetsformer på klassrumsnivå har inneburit att 
elever har lämnats för mycket åt sig själva i lärandet, utan lärarens involvering. I 
den svenska debatten har detta bland annat använts som argument för 
införandet av mer lärarledd katederundervisning till skillnad från eget arbete 
(Björklund, 2011), vilket i sin tur ledde till en intensiv mediedebatt om den så 
kallade katederundervisningens för- och nackdelar. Även Skolinspektionen 
uppmärksammar betydelsen av skolans arbetsformer, och hävdar att lärares 
oförmåga att individanpassa undervisningen är en av de viktigaste 
förklaringarna till försämrade kunskapsresultat i svensk skola (Sveriges 
Television, 2014).  
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Det finns en risk för att individualiseringssträvanden på en ideologisk nivå 
oproblematiskt på undervisningsnivå likställs med individuellt organiserade 
arbetsformer och lärarens möte med varje enskild elev. Den kritik som riktats 
mot skolans förmåga att möta varje elevs behov i lärandet, både inom forskning 
och i debatt, bygger ofta på ett grundantagande om att det är genom 
individualiserade arbetsformer som undervisningen kan hantera behovet av att 
differentiera undervisningen. Vare sig man utgår från progressiva pedagogiska 
ideal om eleven i centrum eller neoliberala krav på starkare uppföljning av 
individuella kunskapsresultat, ligger det då nära till hands att i debatten 
framhålla enskilt bänkarbete och lärarledd katederundervisning som varandras 
motsatser. 

Avhandlingens resultat tyder dock på att relationen mellan individualisering 
som ideologiskt begrepp och som undervisningspraktik är mer komplex än så. I 
talet om individanpassning betraktas lärande ofta som en individuell process 
inom varje elev, medan lärandets sociala dimensioner generellt 
uppmärksammats för lite i diskussionen om skolans individualiseringsarbete 
(Giota, 2013). Genom den här avhandlingens interaktionsperspektiv på lärande 
och skriftspråkande är det dock lärandet sociala dimensioner som tagits som 
utgångspunkt. Därigenom har jag kunnat ge en delvis annorlunda och mer 
nyanserad bild av de pedagogiska villkoren för så kallat ”individuellt” 
bänkarbete. Olika arbetsformer inrymmer olika möjligheter och begränsningar, 
som beroende på hur de utnyttjas kan vara både positiva och negativa för 
enskilda elevers deltagande i lärande (jfr Hino, 2006). 

Resultatet stöder till viss del tidigare forskning kring så kallat eget arbete, 
som visar att individualisering i betydelsen pedagogisk differentiering är något 
som är svårt att uppnå enbart genom individuellt riktat bänkarbete. Det är 
troligen inte så att det i första hand är genom bänkinteraktioner med en elev i 
taget som lärare kan differentiera undervisningen så att den på djupet både 
förmår att möta och att utmana alla elever i lärande. Men framförallt bidrar 
avhandlingen till en fördjupad förståelse av hur även till synes individuella 
arbetsformer i högsta grad har samband med de kollektiva förutsättningar som 
finns i klassrummet. Resultatet visar hur lärare och elever i bänkinteraktionerna 
kontinuerligt förhåller sig till och samspelar med övriga deltagare i klassrummet, 
liksom till både tidigare och kommande kollektiva aktiviteter när de arbetar med 
olika skriftliga uppgifter i sina bänkar. 

Bänkarbetets pedagogiska möjligheter handlar därför inte så mycket om 
individuell fördjupning, utan om att den enskilde eleven får tillfälle att på egen 
hand tillämpa sådana skriftspråkliga praktiker som introduceras i 
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undervisningen. I bänkinteraktionerna kan eleven tillsammans med läraren reda 
ut enklare kunskapsproblem. Utifrån elevernas frågor rymmer 
bänkinteraktionerna möjligheter att inom vissa ramar forma individuellt 
differentierade lärandeförlopp i förhållande till redan kända texter och andra 
semiotiska fält. Framför allt medger bänkinteraktionerna att fler elever kan vara 
aktiva i samtal, inte bara med läraren utan också med varandra (Sahlström, 
1999). Detta är en viktig skillnad jämfört med helklassinteraktioner då endast en 
elev i taget kan få talutrymme i det offentliga klassrumssamtalet. Ytterligare en 
viktig aspekt är att läraren genom att röra sig genom klassrummet och tala med 
olika elever kring deras arbete får möjligheter att fånga upp problem och idéer 
som sedan kan diskuteras i det kollektiva helklassamtalet.  

De olika möjligheter som framträder utifrån avhandlingens resultat stämmer 
i stort överens med liknande resultat som Clarke (2004) funnit när det gäller 
bänkinteraktioner i matematikundervisning. Där visar sig bänkinteraktioner 
kunna fylla en rad olika funktioner som till exempel att övervaka att elevers 
arbete flyter på, skaffa information om vilka moment som är svåra för eleverna 
så att läraren senare kan uppmärksamma detta i gemensamma genomgångar, 
stödja elevers individuella förståelse eller se till att elever håller sig till 
arbetsuppgiften. Den centrala poängen här handlar dock inte om att lista olika 
funktioner eller finna vilken undervisningsform som är bäst. Det väsentliga är 
istället att nyansera bilden och öka medvetenheten om vilka möjligheter och 
begräsningar som olika sätt att organisera undervisning bidrar med och hur de 
förhåller sig till varandra. 

Sambandet mellan bänkarbete och helklassundervisning visar sig framförallt 
i hur texter används i bänkinteraktionerna, där lärandeinnehållet genomgående 
konstrueras i relation till vad eleven redan kan och vet om en texts innehåll. 
Lärares och elevers möjligheter till fördjupad läsning är mycket begränsad i 
bänkinteraktionen. Det är därför viktigt att gemensamt ta del av texter och 
diskutera dessa i relation till olika erfarenheter i gruppen, vilket skapar de 
gemensamma erfarenheter som lärare och elever tillsammans kan referera till i 
bänkinteraktionerna. Omvänt gäller också att de frågor och problem som 
uppmärksammas i bänkinteraktionerna kan bidra till relevanta frågeställningar 
som läraren kan lyfta i gemensamma diskussioner, eller som kan leda vidare till 
nya texter att utforska tillsammans.  

Didaktisk forskning om literacypraktiker i mellanstadiets klassrum pekar på 
behov av mer dialog mellan lärare och elever, både när det gäller att tydliggöra 
olika textpraktikers språkliga särdrag och relationer (se t.ex. Liberg et al. 2010; 
Morgan, 2013; Bergh Nestlog, 2012; Staf, 2011) och att göra elever mer 
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delaktiga genom att ta tillvara erfarenheter från skriftspråkande utanför 
klassrummet (t.ex. Chandler, 2013; Lundgren, 2012; Schmidt, 2013; Åkerlund; 
2014). Utifrån den här avhandlingens resultat blir det tydligt att den dialog 
mellan lärare och elever som forskningen efterfrågar, inte går att lösa enskilt 
med varje elev för sig i bänkinteraktioner. Det verkar snarare vara så att det är i 
de kollektiva sammanhangen som undervisningen kan bidra till elevernas 
lärande med nya erfarenheter och tankar. De literacypraktiker som 
bänkinteraktionerna bidrar till att forma är därför avhängiga av hur man 
tillsammans introducerar, talar om och följer upp texter av olika slag i de 
kollektiva sammanhangen. Inte minst viktigt verkar vara att uppmärksamma 
arbetsinstruktionernas utformning liksom hur dessa introduceras till eleverna, 
eftersom dessa visar sig vara så starkt styrande för vilket lärande som blir 
möjligt i bänkarbetet.  

Avhandlingens resultat visar att det är en förenkling att framställa 
bänkarbete och katederundervisning som varandras motsatser. Det som är 
väsentligt för att kunna utnyttja bänkinteraktioners pedagogiska potential 
handlar istället om att fördjupa förståelsen av på vilket sätt som dessa står i 
relation till andra undervisningstillfällen. Enskilt bänkarbete är inte lösningen på 
alla pedagogiska problem, men det är inte lärarledd helklassundervisning heller. 
Analysen av hur lärare och elever förhåller sig till lärande och skriftspråkande i 
bänkinteraktionerna tyder på att den pedagogiska potentialen finns i en reflexiv 
medvetenhet om relationen dem emellan. Snarare än att ses som varandras 
motsatser menar jag därför att kollektiva helklassamtal och bänkinteraktioner i 
högre grad bör förstås som komplementära resurser vid planering av 
undervisning. 
 

Blicken riktad mot vidare forskning 

Med den här avhandlingen har jag börjat undersöka lärandevillkor i 
bänkinteraktioner, mot bakgrund av individualiseringssträvanden i undervisning 
och politik. Skolans politiska styrning är en del av de kontextuella faktorer som 
lärare och elever har att förhålla sig till och omsätta i vardagens praktik. Men 
när det gäller vilka pedagogiska möjligheter och begränsningar som olika sätt att 
organisera undervisningen inrymmer menar jag att det finns behov av att 
utveckla en professionell kunskapsbas för att fördjupa och nyansera det som 
annars lätt blir till förenklad retorik i den politiska debatten. Det finns därför 
behov av ytterligare klassrumsforskning som tar sin utgångspunkt i frågor som 
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genereras ur de problem som deltagarna själva, lärare och elever, hanterar i sin 
vardagliga interaktion. 

Till exempel behövs ytterligare forskning som fokuserar relationer mellan 
olika undervisningsformers pedagogiska potential. I det datamaterial som den 
här avhandlingen bygger på är det ganska lätt att skilja ut helklass- från 
bänkinteraktioner eftersom de just i de här fallen ofta är tydligt separerade. Det 
vore intressant att studera närmare vad det skulle innebära att ha en mer 
dynamisk hållning där helklassamtal och bänkarbete i högre grad varvas. Andra 
intressanta områden som behöver studeras handlar om lärande och interaktion 
vid grupparbeten.  Ytterligare en undervisningsform som vore värdefullt att 
följa ur ett interaktionsperspektiv är hur olika lärandeförlopp formas i samband 
med individuell stödundervisning. I det sammanhanget kan den här 
avhandlingens slutsatser om betydelsen av lärares och elevers gemensamma 
erfarenheter även för att kunna differentiera undervisningen en intressant 
utgångspunkt. Sambandet mellan individuellt riktad stödundervisning och den 
enskilda elevens deltagande i klassrummets kollektiva aktiviteter handlar ytterst 
om undervisningens förmåga att kunna inkludera alla elever, något som det 
finns ett stort behov av forskning om.  

Jag har i den här avhandlingen följt lärarens väg genom klassrummet, vilket 
innebär att det är den del av bänkarbetet som handlar om mötet mellan lärare 
och elev som fokuserats. Vad som inte blir synligt är hur eleverna deltar i 
lärande och skriftspråkande i interaktioner utan lärarens medverkan. Tidigare 
forskning har uppmärksammat hur även interaktioner elever emellan i hög grad 
handlar om lärande och språkliga aspekter, något som behöver studeras 
ytterligare (se t.ex. Sahlström, 1999; Sellgren, 2011). Detta är också något som 
vore intressant att sätta i relation till lärarens väg genom klassrummet genom att 
närmare studera vad som ur ett interaktionsperspektiv initierar elevers 
hjälpförfrågningar i relation till att eleverna hjälper varandra. Avslutningsvis kan 
jag därför konstatera att även om denna avhandling bidrar med några svar när 
det gäller lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet har 
den framför allt genererat en mängd nya frågor. Dessa frågor visar på behovet 
av ytterligare forskning som ur ett deltagarperspektiv kan beakta och beskriva 
den dynamik som kännetecknar lärare och elevers samspel i klassrummets 
interaktion. 
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English summary  

 
As indicated by the title, Classroom Trajectories of Teaching, Learning and Literacy. 
Teacher-Student Desk Interaction in the Middle Years, this dissertation takes a close 
interest in learning and literacy in everyday interaction in the middle years, i.e. 
students aged 10 to 12 in Swedish schools. In particular, it focuses on so-called 
desk interactions, which refers to situations when the students work individually 
at their desks while the teacher moves around in the classroom to support and 
supervise them. As a result of a continuous pressure at the political and 
ideological level toward individualization during the last decades, this way of 
organizing classroom work has come to be increasingly common in Swedish 
classrooms (Carlgren et al., 2006; Granström, 2003). As a consequence, about 
half of the teacher’s time in relation to each student takes place in these 
situations.   

This raises questions about the conditions for learning and participation in 
such individual desk work. Almost without exceptions desk interaction involves 
the use of texts in different ways. Hence they could also be viewed as literacy 
events related to institutionally related literacy practices in the classroom. In this 
study I consider both learning and literacy to be intrinsic dimensions of social 
life in different domains in people’s lives, and not least in the social life of the 
classroom. Consistent with this view, this study is theoretically informed by 
both the ethnomethodological stance of Conversation Analysis (c.f. Hutchby & 
Wooffitt, 2008; Sacks, Schegloff & Jeffersson, 1974, Maynard & Clayman, 
1991) and the social perspectives on literacy described in the research field of 
New Literacy Studies (c.f. Barton & Hamilton, 1998; Barton; 2007; Gee, 2008; 
Street, 1984).  

 

Aim and research questions 

The aim of this dissertation is to describe how learning is achieved in literacy 
events in desk interactions between teachers and students. As point of 
departure it takes the following research questions: 
 

• How and with what interactional resources is learning established and 
maintained in literacy events in desk interaction? 

• How do teachers and students achieve cohesion and change in desk 
interactions?  
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• What is the significance of teachers’ and students’ learning in desk 
interaction to the shaping of literacy practices in middle year teaching? 
 

Theoretical framing 

In this study Conversation Analysis is used as a theoretical and analytical 
framing to explore, from a participants perspective, the interactional resources 
and social knowledge relied upon to achieve learning in desk interactions as 
literacy events. From an ethnomethodological perspective both literacy and 
learning are viewed as social practices emically construed in human interaction 
and part of everyday communication and joint meaning making in different 
domains of people’s life (c.f. Davidson, 2012; Freebody & Freiberg, 2001; 
Freebody, 2013 a,b; Lee, 2010; Melander, 2009; Sahlström, 2011; Tainio, 2012). 
The study also draws upon New Literacy Studies’ (NLS) ideological perspective 
on literacy, in which reading, writing and other practices broadly related to texts 
are primarily viewed as means of participation and communication in societal 
institutions and communities of practice (Barton, 2007; Gee, 2008; Street, 
1984). This means a slight shift in interest compared with most research in the 
field of New Literacy Studies, namely from ethnographic descriptions of for 
what, when, and why people use literacy (A. Karlsson, 2006) to an interest in how 
literacy and learning get done in classroom interaction. 

Within NLS the concepts literacy events and literacy practices have become 
central to describe the role of literacy in human meaning making. Literacy 
events refer to the observable occasions on which written language plays a part 
in people’s interactions (Barton, 2001; Heath, 1983). Literacy practices in NLS 
are described as generalized, socio cultural practices that can be derived from 
observable literacy events (Ivanič, 2004) or as the recurring patterns and 
routines that evolve since “many literacy events in life are regular, repeated 
activities (Barton & Hamilton, 1998, p. 7). This dissertation focuses on how 
literacy practices are oriented towards and at the same time produced in face-
to-face interactions in situated literacy events. Conversation Analysis is used as 
a basis for the understanding of how the desk interactions contribute to the 
shaping of literacy practices over time, which means exploring what Barton & 
Hamilton (1998, s. 6) describes as:  

 
  … the link between the activities of reading and writing and the social 
structures in which they are embedded and which they help to shape. 
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Participation in literacy practices could therefore be related to issues about 
change and learning, as both teachers and students gradually change their 
participation in these institutionally related social practices while at the same 
time contributing to maintaining and shaping them. This dissertation 
specifically draws on a growing body of research on learning, which in a CA 
context explores new ways of conceptualizing learning as emically constructed 
in interaction (Melander, 2009; Lee, 2010; Sahlström, 2011). From these studies 
and broadly related to sociocultural theories on learning as changed 
participation in social practices (Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 2003; Sfard, 
1998), learning is viewed as social actions and something people are literally 
doing in interaction, demonstrated through changes in epistemic stance. Epistemic 
stance is a concept that originates from emerging research within CA about the 
ubiquitous role that issues related to knowledge has in the interactive 
organization of human sociality (c.f. Goodwin, 2013; Heritage, 2012b; 2012a; 
Koole, 2012; Stivers, Mondada, & Steensig, 2011). Stivers et al. discern three 
different dimensions of epistemic stance vital for understanding the significance 
of epistemic stances in social interaction – epistemic access, primacy, and 
responsibility. These dimensions work as useful concepts in understanding how 
learning in interaction is related to issues about knowledge, but also social 
norms, power and morality. 

Epistemic stances are public actions intersubjectively sustained by 
participants using verbal and nonverbal interactional resources in sequentially 
unfolding turns-at-talk (Du Bois, 2007; Goodwin, 2007; Kärkkäinen, 2006). The 
study therefore takes a multimodal interest in how epistemic stances are 
organized in the constellations of language, environment, body, and action 
forming participation frameworks (Goodwin, 2000a; 2007). Within these 
frameworks different semiotic fields are used, which works as an analytical 
concept to describe how participants use bodily stance, gestures, and material 
structures together with verbal resources to establish a shared focus of attention 
to enable relevant actions in learning. Also epistemic status and epistemic 
topicalizations are basic analytical concepts used in the study. Epistemic status 
refers to participants’ relative positioning as more or less knowing in relation to 
the constructed learning content, which is suggested to be an important 
principle for driving sequences of interaction (Goodwin, 1995; 2010; 2013; 
Heritage & Raymond, 2005; Heritage, 2012a). Epistemic topicalizations refer to 
how participants in the contingency of interaction turn-by-turn topicalize their 
epistemic stance and thus accomplish a shared understanding of doing learning 
in interaction (Melander & Sahlström, 2010; 2011; Sahlström, 2011; 2012).  
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Method and material 

The empirical material consists of data from a video-ethnographic classroom 
study on learning in literacy practices during the middle years. Two groups of 
students were followed in periods during one school year, altogether 28 days in 
grade four and 26 days in year five. Interactions between teachers and students 
were documented with field notes, photos and video recordings. As a 
researcher I took part as a participating observer during the whole school day, 
but video recordings were limited to the school subjects of Swedish, geography, 
and textile handicraft. Out of a total of 35 hours of video in year four and 25 
hours in year five, 15 and 24 hours respectively were selected for further 
analysis. At this stage the data material was reduced to video recordings in 
Swedish and geography, and to recurring activities that involved desk 
interactions. In the analysis the video recordings were treated as the primary 
data, whereas photos and field notes were used as ethnographic background 
information helping me to understand the participants’ actions, shared 
experiences, and joint meaning making in relation to the surrounding (c.f. 
Goodwin, 2000a). From this reduced data material a series of related desk 
interactions were selected for careful analysis using CA, and presented as 
representations where printed text and pictures are combined in order to 
analytically highlight the dynamic interplay between verbal and non-verbal 
resources within participation frameworks. 

 

Results 

The results are presented in three empirical chapters that combine to answer 
the research questions. Firstly, the focus is on resources used to accomplish 
learning in individual desk interactions as students write their own stories about 
a house and its inhabitants. In this chapter it is shown how learning in the desk 
interactions is characterized by an epistemic width concerning various aspects 
of content, responsibility and negotiations. To a great extent desk interactions is 
motivated and driven by a need to solve a problem by equalizing an imbalance 
in epistemic status. The use of text references are shown to be crucial resources 
in the constitution of a certain learning content. The possibilities for shared 
reading and discussions on the texts are shown to be limited in these kinds of 
situations. Instead, text references are mainly used as a way for the participants 
to remind each other about earlier shared experiences and knowledge in a way 
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that gives the references an indexical function that helps coordinating the 
variety of texts that the student encounters.  

In the two following chapters learning trajectories consisting of several 
interrelated desk interactions between teachers and students are traced. In the 
analysis I compare learning trajectories from two different perspectives. First I 
analyze examples where a teacher repeatedly interacts with the same student on 
the same learning content. In the analysis I contrast two different examples 
where teachers interact with the same student on several occasions about the 
same learning content in a school assignment. Varying functions in the 
participants’ use of epistemic topicalizations and recurring semiotic fields are 
shown to be crucial resources for maintaining, in different ways, the 
“sameness” in a certain constituted content through repeated learning 
situations, while at the same time making it possible for the teacher and the 
student to continuously change and differentiate their epistemic stance to this 
content. This makes it possible for the teacher to give individual support in 
relation to different student’s displayed needs and questions.  

But this differentiation is also shown to be limited in relation to what texts 
and other semiotic fields that are being used. These limitations are understood 
in relation to how the teacher has to try out ways to meet the practical demands 
of the situation when he/she has to help many students with similar or the 
same kinds of questions in a short time. In the last empirical chapter this is the 
background against which the changes in the teacher’s epistemic stance are 
studied as he/she repeatedly interacts with different students in desk on the 
same assignment. In two different examples it is shown how participants use 
available shared resources to organize learning content, but also how the 
teachers bring experiences across situations and use the same semiotic fields in 
interactions with different students. In both examples, the teachers gradually 
change their epistemic stance towards the learning content so that learning 
trajectories evolve from the teacher’s perspective. A gradual change in the 
teacher’s epistemic stance is demonstrated that could be understood as 
professional learning during teaching, where the main feature of this learning 
can be described as routinization. From the students’ perspective this can both 
benefit and constrain participation in the learning process since the routines are 
used both to expand and to economize the interactions. A difference is 
revealed, however, in the way that the first students that the teacher interacts 
with are invited to show their epistemic access and take part in organizing the 
content to a greater extent than the last students. 
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Classroom trajectories of teaching, learning and literacy  

Previous research has highlighted some problems when it comes to the 
realization of political and pedagogical ideals about student’s participation and 
the adaptation of teaching and learning in individually organized classroom 
work (Giota, 2013; Skolverket, 2009; Vinterek, 2006). Politically this has been 
used to underpin demands for more plenary teaching and less individual desk. 
Parallel to these demands we see new educational reforms with more national 
tests and earlier grades that tend to increase the focus on individual student 
outcomes. This indicates a complexity when it comes to the pedagogical 
possibilities of individually oriented teaching practices to which this dissertation 
contributes with more nuanced understandings of the pedagogical potential of 
desk interaction. 

The present study contributes to a deeper understanding of epistemic 
topicalizations as a primary resource for reaching a situated agreement on the 
level of student learning, and for adjusting teaching and instruction in individual 
desk to changes in understanding, both in the individual teaching instance and 
in subsequent situations occurring over longer periods of time. The analysis 
shows that the teacher’s trajectory through the classroom builds an 
infrastructure for learning, enabling a certain differentiation within the limits of 
the evolving routines. One obvious aspect of this is the way that the teacher’s 
time is distributed between different students, as the longer one student gets 
help the less time there is for the other students. Another less obvious aspect as 
shown in the result is how the teachers’ gradual forming of a routine is of 
consequence for the students’ learning. The varying use of epistemic 
topicalizations is also shown to play a crucial part when it comes to the 
teachers’ trying out a routine in repeated desk interactions, which in turn has 
consequences for students’ participation and learning. This relation between 
teachers’ and students’ learning is a main finding that calls attention to a need 
for more research on the dynamic interplay between teachers and students in 
situated classroom interaction.  

From literacy perspectives it is clear that the indexical use of texts, not least 
in work instructions, plays an important part in organizing the learning content 
within the limits of the problem at hand. Extended explorations of texts or 
connections to other experiences are shown to be very demanding to handle in 
these situations and as a consequence rare in occurrence. The close CA analysis 
has shown how literacy practices in these situations are oriented towards moral 
norms about student responsibility and increased ability to independently 
follow work routines in different school subjects. The literacy practices 
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promoted by the desk interactions primarily involve instructing students not to 
ask for the teacher’s help unless they have a problem that hinders them from 
proceeding with their individual assignments.  

The problems pointed to in previous research are grounded in an 
assumption that it is through the individual work forms, such as the desk 
interaction in this dissertation, that the challenges of individual adaptation and 
student influence can primarily be solved. From the results presented here this 
does not seem to be the case as the findings do not support the notion that it is 
through interaction with one student at a time that teachers can best approach 
and challenge the learning of each student. As a matter of fact, taking an 
interactional stance in studying learning, desk interactions don’t appear to that 
individual at all.  

But this does not rule out desk interactions as valuable learning situations. 
What is shown here is that students’ desk work are occasions for trying out, on 
their own, the literacy practices that are introduced in classroom teaching, while 
also having the chance to get a certain amount of individual support. In 
addition, there are further advantages, which are not focused on in my study, 
such as the opportunities for students to interact with each other (Sahlström, 
1999; Sellgren, 2012) and for the teacher to discover common problems in the 
group that can be addressed in class discussions (Clarke, 2004). The result of 
this dissertation raises new questions about how different ways of organizing 
classroom work are related to each other. An important conclusion is that 
earlier shared experiences and text-based interactions between teachers and 
students are important resources in the desk interactions. The indexical use of 
texts presupposes earlier shared knowledge since extended discussions on texts 
seem to be difficult to achieve on these occasions. Therefore, rather than being 
seen as opposites, plenary teaching and desk interaction should be considered 
interrelated resources in classroom teaching. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Förfrågan om deltagande i ett forskningsprojekt om läs- och 
skrivundervisning 
 
Jag som skriver detta heter Marie Tanner och har nyligen påbörjat ett 
forskningsprojekt vid Karlstads universitet som kallas ”Tiden mellan proven” där 
jag vill studera hur lärare och elever arbetar med läsning och skrivning i år fyra och 
fem. Därför behöver jag besöka några klassrum för att observera, anteckna och 
ibland filma hur arbetet går till. Med detta brev vill jag be dig som lärare i blivande 
klass XX om samtycke till att delta i studien .  
 Jag kommer att följa klassen några veckor under höstterminen 2010 och några 
veckor under vårterminen 2011. Det innebär att jag kommer att finnas med  i 
klassrummet, observera och anteckna vad som händer. Jag är inte ute efter att 
bedöma enskilda lärares eller elevers arbete utan jag vill beskriva elevers och 
lärares vardag så som den är. Vid några tillfällen kommer jag att använda 
videokamera för att filma lärares och elevers samtal i klassen. Jag kommer 
dessutom att samtala med elever och lärare för att ta del av tankar om läsande och 
skrivande i skolan.   
 Allt material som samlas in kommer att förvaras inlåst så att ingen obehörig har 
tillgång till det. Alla namn på personer, skolan och kommunen kommer att ändras 
till fingerade namn på ett sådant sätt bara jag vet de riktiga namnen. Om jag 
använder bilder från filmerna kommer de att göras om så att endast konturerna 
framträder. Materialet kommer att analyseras och publiceras i en avhandling som 
beräknas bli klar våren 2014, och kan också kommat att användas i 
forskningspresentationer och vetenskapliga artiklar.  
 Det är frivilligt att delta och varje deltagare kan när som helst under studiens 
genomförande avbryta deltagandet.  Karlstads universitet står som huvudman för 
studien. Har du ytterligare frågor om vad deltagande i forskningsstudien innebär är 
du välkommen att kontakta mig eller huvudhandledare Anders Arnqvist, vi lämnar 
gärna mer information. 
 
Marie Tanner         Anders Arnqvist   
Doktorand  i pedagogiskt arbete   professor i pedagogiskt arbete 
Karlstads universitet       Karlstads Universitet 
Tel: XXXX         Tel. XXXX 
E-post: xxxx         E-post: xxxx 
 
Karlstad den 27 maj 2010 
Marie Tanner, Karlstads universitet 
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Samtyckesformulär 
 
 
 
 
Jag ber dig som lärare att kryssa i någon av rutorna nedanför och underteckna med 
namn. Blanketten lämnas åter till Marie Tanner per post i bifogat kuvert. 
 
Jag har tagit del av informationen om forskningsprojektet ”Tiden mellan proven” 
där Marie Tanner gör observationer, intervjuer och videoinspelningar i 
klassrummet. Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag 
närsomhelst under studien kan avbryta. 
 
 

� Jag samtycker till deltagande i forskningsprojektet ”Tiden 
mellan proven”.  

 
� Jag vill inte delta i studien 

 
 
 
 
 
Lärarens namn i klartext 
 
 
 
Signatur 
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Bilaga 2: Förfrågan om deltagande i ett forskningsprojekt om läs- och 
skrivundervisning 
 
Jag som skriver detta heter Marie Tanner och har nyligen påbörjat ett 
forskningsprojekt vid Karlstads universitet som kallas ”Tiden mellan proven” 
där jag vill studera hur lärare och elever arbetar med läsning och skrivning i år 
fyra och fem. Därför behöver jag besöka några klassrum för att observera, 
anteckna och ibland filma hur arbetet går till. Med detta brev vill jag be elever 
och föräldrar i klass XX om samtycke till att delta i studien.  

Jag kommer att följa klassen några veckor under höstterminen 2010 och 
några veckor under vårterminen 2011. För de elever som medverkar innebär 
det att jag kommer att finnas med i klassrummet, samtala med elever och lärare 
samt sitta och anteckna vad som händer. Vid några lektioner kommer jag att 
använda videokamera och filma arbetet i hela klassen eller i mindre elevgrupper. 
Vid studiens slut är jag också intresserad av hur elever och lärare upplevt 
arbetet för att kunna dra lärdomar inför kommande forskningsprojekt. 

Allt material som samlas in kommer att förvaras inlåst så att ingen annan än 
jag som ansvarig forskare och de kollegor som hjälper mig har tillgång till det. 
Alla namn på personer, skolan och kommunen kommer att ändras till fingerade 
namn på ett sådant sätt att ingen annan än jag vet de riktiga namnen. Om jag 
använder bilder från filmerna kommer de att göras om så att endast konturerna 
framträder. Materialet kommer att analyseras och publiceras i en bok som 
beräknas bli klar våren 2014.  

Det är frivilligt att delta och varje deltagare kan när som helst under studiens 
genomförande avbryta deltagandet.  Om det finns elever som väljer att inte 
delta kommer jag att undvika att de kommer med på film eller ljudinspelning 
och jag kommer att radera i materialet om de av misstag råkar komma med på 
inspelningen. Har du frågor kring vad ett deltagande i forskningsstudien innebär 
är du välkommen att kontakta mig eller huvudhandledare Anders Arnqvist, vi 
lämnar gärna mer information. 
 
Marie Tanner         Anders Arnqvist   
doktorand i pedagogiskt arbete    professor i pedagogiskt arbete 
Karlstads universitet       Karlstads Universitet 
Tel: XXXX         Tel. XXXX 
E-post: xxxx         E-post: xxxx 
 
Karlstad den 17 september 2010 
Marie Tanner, Karlstads universitet 
  

266 
 



 
 
 
 
Samtyckesformulär 
 
 
 
 
Elev och vårdnadshavare ombedes att kryssa i någon av rutorna nedanför och 
underteckna med namn. Blanketten lämnas åter till klassföreståndaren, helst före 
den 6 september 2010. 
 
Vi har tagit del av informationen om forskningsprojektet ”Tiden mellan proven” 
där Marie Tanner gör observationer, intervjuer och videoinspelningar i 
klassrummet. Vi är införstådda med att deltagandet är frivilligt och att vi 
närsomhelst under studien kan avbryta. 
 
 

� Vi samtycker till deltagande i forskningsprojektet ”Tiden 
mellan proven”.  

 
� Vi vill inte delta i studien 

 
 
 
Datum 
 
 
 
Elevens namn 
 
 
 
Elevens underskrift 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga 3: Transkriptionsnyckel 
 
Transkriptionerna utgår från Schegloff (2007) som i sin tur är en utveckling av 
de konventioner som utvecklats av Gail Jeffersson (se t.ex. Jefferson, 2004). 
Tillägg och förändringar har gjorts utifrån analytiska behov som den 
multimodala representationen medfört. 
 
[ vänsterställda hakparenteser på två efterföljande rader indikerar att  
[ överlappande agerande/tal påbörjas 
] högerställda hanparenteser på två efterföljande rader indikerar att 
] överlappande agerande/tal avslutas 
= likhetstecken indikerar att yttranden följer på varandra utan hörbar paus 

emellan 
( . ) hörbar paus, kortare än 0,3 sekunder 
(0.0)  siffror markerar en paus längd i sekunder 
. punkt används inte grammatiskt utan indikerar fallande tonfall 
? frågetecken markerar stigande tonfall 
¿ ett inverterat frågetecken markerar något stigande tonfall men mindre än vid 

ett frågetecken 
£ skrattande tonfall i tal 
ord understrykning markerar betoning, ju längre understrykning desto mer  
ORD versaler markerar ytterligare större betoning  
°ord° gradtecken indikerar markerat svagare tal 
o::rd kolon markerar utdraget ljud, ju fler kolon desto längre 
↑ ↓ pilar markerar tydligt stigande eller fallande intonation 
- bindestreck markerar avbrutet tal 
: understruket kolon markerar stigande intonationskontur 
˃ord˂ tal mellan symbolerna ”mer än” och ”mindre än” markerar snabbare tal 
˂ord˃ långsammare tal 
.h en punkt följd av h före ett ord markerar hörbar inandning, flera h markerar 

kraftigare inandning 
((ord)) dubbelparentes anger författarens beskrivningar 
(ord) enkel parentes markerar att det är svårt att uppfatta vad som sägs men anger 

en trolig tolkning 
(1) fetstilta siffror inom parentes används för att koppla ihop transkription av tal 

med bild- och textrepresentationer  
bild/ 
text 

tecknade bilder av deltagarnas handlingar samt texterrepresentationer placeras 
så sekventiellt nära som möjligt den verbala transkriptionen och ges inget eget 
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text radnummer, ibland kombinerat med förstorad och fetstilt taltranskription. 

 
 
 

 
ofylld cirkel används i bilder för att markera blickfokus 

 
 

 
streckade pilar används i bilder för att markera blickriktning 

 
 

 
heldragna pilar används i bilder för att markera rörelser 
 

 
 

 
rektangulär pratbubbla förklarar vilka texter som ingår i en bild 
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