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Sammanfattning 

Mitt syfte med mitt arbete är att dels ta reda på lärares metoder och synsätt gällande samtal och 

interaktion och dels undersöka hur de ser på att arbeta språkutvecklande i praktiken. Mot bakgrund av 

forskning inom samtal och interaktion, samt språkutveckling har vi genom denna studie sett hur 

verksamma språklärare tillämpar teorierna i praktiken. I detta syfte har jag valt att intervjua tre 

verksamma lärare som i dagsläget arbetar i en gymnasieskola i Skåne.  

 

Enigheten kring interaktionens positiva effekter i undervisningen anses vara stor på det praktiska 

respektive teoretiska planet. Socialt medierande lärandeform föredras framför en mer eller mindre 

isolerad sådan, både i teori och i praktik. 
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1Inledning 

 
I dagens samhälle möter vi människor med olika bakgrund. Skolan är en naturlig mötesplats 

där lärare är i kontakt med ett samhälle i miniformat. För att kunna arbeta med elever med 

skilda språkliga bakgrunder, måste verksamma lärare vara väl utrustade med kunskaper, 

genom vilka elevers språkutveckling främjas, då kunskapsinhämtning oftast görs genom 

svenska språket. Både lärare och elever handskas med dagliga utmaningar som innebär hårt 

arbete. Lärare måste kunna ha tillgång till olika strategier och tillämpa arbetssätt som gynnar 

elevers språkutveckling och elever måste kunna lära sig ett nytt språk för att kunna i praktiken 

ta till sig kunskap inom olika skolämnen. Det finns teoretiska och praktiska studier som visar 

att grupp- och temaarbeten med samtal och interaktion främjar språkutveckling hos deltagare. 

Bland andra kan Inger Lindberg (2001, 2004) och Inger Gröning (2006) nämnas i detta 

sammanhang. 

 

Enligt Skolverkets kursplaner ingår det i grundkolans uppdrag att ”genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”(Skolverket 2011, sid. 9). För gymnasieskolans 

uppdrag gäller bland annat att ordna förutsättningar för andraspråkelevers utveckling genom 

”muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå 

och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där 

språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där 

argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument”. (Skolverket 

2011, sid. 183). 

 

I min studie har jag intervjuat tre verksamma lärare för att se lärarnas metoder och synsätt 

(icke- teorigrundade respektive teorigrundade synsätt) gällande samtal och interaktion, samt 

hur de ser på att arbeta språkutvecklande i praktiken. Materialet redovisas i form av 

lärarporträtt.  

 

 

1.1 Syfte  

 

Mitt syfte med detta arbete är att dels ta reda på lärares metoder och synsätt gällande samtal 

och interaktion och dels undersöka hur de ser på att arbeta språkutvecklande i praktiken. 

Språkforskarna Inger Lindberg (2001, 2004) och Inger Gröning (2006) har inspirerat mig och 

väckt både intresse och nyfikenhet hos mig för samtal och interaktion, samt samspel i 

undervisningssammanhang.  

 

1.2 Frågeställningar 

1) Vad anses vara språkutvecklande enligt forskare? 

 

2) Vilka metoder och synsätt använder lärare gällande samtal och interaktion?  
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3) Hur arbetar lärare språkutvecklande i praktiken? 

4) På vilka olika sätt arbetar lärare med vidarekutveckling ur ett samspels- och 

interaktionellt perspektiv?  

 

1.3 Disposition 

 

I följande kapitel (kapitel 2) behandlas bakgrunden till studien. Sedan redovisas 

teorigenomgången (kap 3), där fokus läggs på interaktionens betydelse och roll, samt 

perspektiv som berör språkinlärning. Därefter behandlas metod, material, urval, bearbetning 

av empiri, genomförande, samt etiska överväganden (kapitel 4). Sedan presenteras resultatet i 

form av lärarporträtt framtagna ur lärarintervjuer (kap 5). Analysen redovisas i det kapitel 

som följer (kap 6). Därefter diskuteras orsaker och förklaringar i en diskussionsdel. Kapitlet 

avslutas med slutsatser som är baserade på analysen. 
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2 Bakgrund 

 

I de följande avsnitten redogörs dels hur skolrelaterad framgång kan betraktas ur olika 

perspektiv och dels hur språkundervisning kan organiseras för att gynna språkinlärningen. Då 

elever har olika språkliga bakgrund och inte har samma förutsättningar som elever med 

svenska som modersmål, bör både undervisningen och bedömningen organiseras ur ett 

perspektiv som tar hänsyn till elevernas förutsättningar. 

 

 

2.1 Skolrelaterad framgång  

 

Det är allmänt känt att skolrelaterad framgång betraktas ur en enspråkig norm, vilket leder till 

att det ofta glöms bort att alla elever inte har samma språkliga kunskaper i alla skolor i landet 

och proven oftast utformas efter normen, det vill säga enspråkiga elever eller elever med 

svenska som modersmål. Dagens skolsystem är baserat på bedömning, formativ respektive 

summativ. De skolor som lyckas rapportera höga elevresultat värderas högre än de som inte 

lyckas i samma utsträckning. Axelsson (2004) menar att elever som är under inlärningsfasen 

inte ska bedömas på samma villkor som förstaspråkelever, då språkinlärning kräver lång tid 

(Axelsson 2004, sid. 523 - 524).  

 

Viberg (2005) förklarar att språkinlärning måste betraktas som en process som kräver mycket 

tid, även om det finns individuella skillnader. Oftast brukar nyanlända elever behöva en 

tidsperiod på ungefär två år innan de aktivt kan delta i kommunikation. Dessutom tar det 

ytterligare fyra till åtta år innan de kan komma i fas med elever som är födda i landet (Viberg 

2005, sid. 115). Golden (2005) menar att ordförrådet kan uppdelas i fakta- och icke-fakta ord, 

samt vanliga ord.  Undersökningar visar att större delen av texterna i skolmaterial innehåller 

faktatermer, vilket resulterar i att andraspråkelever får svårigheter (Golden 2005, sid.116-

117). Schleppegrell (2006) förklarar att det akademiska språket i läromedel organiserar och 

lär ut kunskap på ett auktoritärt sätt, vilket leder till att språket blir abstrakt och tekniskt 

(Schleppegrell 2006, sid. 49). Vidare menar hon att textens ”tema/rema” byggs och utvecklas 

hand i hand med dess innehåll och kunskap som redan är kända (Schleppegrell 2006, sid. 56). 

Varje text oavsett ämne har en egen röst som är specifik för den avsedda texten och dess ämne 

(Schleppegrell 2006, sid. 58). 

 

Enligt Gibbons (2006) är grunden till språkutveckling barnets språkbaserade erfarenheter från 

tidig ålder, det vill säga under förskoleåldern i olika kontexter och aktiviteter, samt relationer. 

Detta skapar en utgångpunkt för olika färdigheter i skolan. Flerspråkiga elever använder sina 

olika språkliga kunskaper varierat beroende på funktion och kontext. Detta innebär att språken 

används kompletterande och inte parallellt. Vidare menar Gibbons att ämnesundervisning är 

krävande för andraspråkelever och deras förmågor och färdigheter, varför undervisningen 

måste skapa stimulans och effektivitet gällande språkutveckling (Gibbons 2006, sid. 29 - 30). 

Holmengaard och Wikström (2004) betonar vikten av att arbeta med att utveckla ordförrådet i 

ämnesundervisningen. Detta ställer krav på skolan som måste ha en språkpolicy för att elever 
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med andra språkiga bakgrunder ska få möjlighet att inhämta språkkunskaper parallellt med 

ämneskunskaper- i samma takt som elever med normspråket (Holmengaard & Wikström 

2004, sid. 552 - 553). 

 

Enligt Viberg (1993) brukar andraspråkelever tillägna sig en rimlig kommunikativ 

språkbehärskning i snabbare takt i jämförelse med språkbyggnadsbehärskning som kräver 

längre tid att tillägna sig (Viberg 1993, sid. 67). Vidare menar Viberg att kontextreducerade 

texter och övningar leder till att andraspråkelever måste få längre tid på sig för att kunna nå en 

språklig nivå som motsvarar den åldersadekvata nivån. Dessa elever måste kunna få arbeta 

med texter och övningar som innehåller en högre kontextualiseringsgrad, då de är mindre 

krävande gällande språkbehärskning (Viberg 1993, sid. 72). Dysthe (2003) menar att lärande 

sker i samspel med andra människor. De individuella respektive kollektiva kunskaperna och 

erfarenheterna sammanbinds med hjälp av kommunikation och samtal, vilket innebär att 

språket får en väsentlig roll oberoende av ämne och dess innehåll (Dysthe 2003, sid. 5).  

Enligt Liberg (2003) behövs det olika aktiviteter med olika samtalspartner i olika åldrar för att 

kunna skaffa en så brett språklig repertoar som möjligt. Dessa aktiviteter kan sträcka sig 

mellan kollektiva sådana där det krävs aktivt lyssnande till att kunna ta initiativ tillsammans 

med andra i olika slags gruppsamtal. Detta innebär att socialisering i ett helt nytt språk 

förutsätter ett aktivt deltagande med egna yttranden och bidrag (Liberg 2003, sid. 98). 

 

Norrby & Håkansson (2007) redovisar sitt forskningsresultat baserat på en samtalsanalystisk 

studie (SIOUS-projektet) med främmandespråkinlärare som objekt, där sex 

”uppvärmningssamtal” förda mellan en intervjuare med svenska som förstaspråk och 

australienska inlärare jämfördes. Betydelsen och vikten av kunskaper i grammatik utformar 

dels samtalen och dels hur intervjuaren som förstaspråktalare påverkar samtalen. Resultatet 

visar att kunskaper i grammatik inte spelar så stor roll gällande interaktionen. Den inlärare 

som inte har så djupa kunskaper i grammatik är mest aktiv och tar flest initiativ, då 

intervjuaren har en större roll gällande samtalets gestaltning. Interaktionsmönstren styrs av 

frågornas kvalitet. Frågor som är autentiska är lättare att besvara, därför visar inlärare mer 

aktivitet och flest initiativ i samband med frågor av denna art. På så sätt deltar både första- 

och andraspråktalare i ett interaktionellt projekt. Andraspråkstalarens verbala och 

interaktionella förmåga lyfts fram och fokus läggs på det som fungerar och för samtalet 

framåt (Norrby & Håkansson 2007, sid. 157 - 214). Det kan förekomma situationer där samtal 

och interaktion inte fungerar, vilket kan bero på bristande kunskap om turtagning. Enligt 

språkforskaren Norrby (2014) görs det ofta skillnad mellan formella respektive informella 

samtal. (Norrby 2014, sid. 140). Oavsett typ av samtal råder det en sorts trafikreglering, där 

turtagning följs av naturliga ordutbyten. Först när vi upptäcker att konversationen inte 

fungerar, börjar vi fundera på dessa regler (Norrby 2014, sid. 121). 

 

 

2.2 Språkundervisning 

 

Studiens syfte är delvis hur det kan arbetas språkutvecklande i skolan.  Med detta i åtanken 

har jag inspirerats av Hajer och Messtringa (2010) som menar att pedagogerna i 
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Nederländerna har utvecklat en undervisningsform, då det saknats kunskap för att kunna möta 

flerspråkiga elever och deras olika behov i skolsammanhang. Tack vare den språkinriktade 

formen blir ämnesmålen respektive språkfärdighetsmålen tydligare. Undervisningen är 

baserad på interaktion och stöttning, samt kontextrikt innehåll. De olika arbetssätten 

uppmuntrar eleverna att delta i interaktion och gör dem mer medvetna om sin språkutveckling 

och språkinlärning, men även vad de kan göra för att lyckats med egen språkutveckling. 

Metodiken är grundad på att agera i syfte att aktivera elever, gynna och främja 

begreppsförståelse, samt skapa stimulans i språklig produktion (Hajer & Meestringa 2010, 

sid. 11).  

 

Enligt förespråkarna för denna metod, Hajer och Meestringa (2010) måste pedagogerna hjälpa 

eleverna med uppbyggandet av skolspråket genom att använda olika slags kontexualiseringar. 

Med hjälp av elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen, kan de få bättre 

innehållsförståelse, eftersom deras förkunskaper och erfarenheter aktiveras för en mer effektiv 

inlärningsprocess. På så sätt tydliggörs elevernas kunskaper inom ett specifikt ämne för att 

sedan kunna gå vidare och arbeta på en högre språknivå. Pedagogerna kan utforma 

undervisningen efter elevernas olika intresseområden och individbaserade behov (Hajer & 

Meestringa 2010, sid. 13-14). 

 

Gibbons (2013) menar att ett flertal undersökningar visar på att ord och begrepp som inte 

klassas som fackterm, dock kan associeras till skolämnen och ingå i läromedelstexter. Dessa 

ord och begrepp är mer komplicerade och svåra för andraspråkelever än för förstaspråkelever. 

Detta kan förklaras med att andraspråelever kan ha färre eller andra sorters associationer, 

konnotationer, samt denotationer än de enspråkiga eleverna, det vill säga förstaspråkeleverna. 

Andraspråkelever kan ha svårigheter att tolka abstrakta ord och begrepp, men även metaforer. 

De ord som inte klassas som fackterm kan skapa problem för elever, då pedagogerna tror att 

andraspråelever behärskar dem, vilket leder till att de orden inte förklaras för eleverna 

(Gibbons 2013, sid. 32). Hajer och Meestringa (2010) menar att andraspråelever brukar 

använda sig av gissningar, då ordförrådet inte räcker till. Det krävs att ha förmågan att läsa 

läromedelstexter som innehåller metaforer, vilka definieras som mänskliga förmågor som vi 

tillgår. Våra verklighetsbaserade erfarenheter hjälper oss att tillämpa dem i språket rent 

abstrakt (Hajer & Meestringa 2010, sid. 21). 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel behandlas det sociokulturella och det sociokognitiva perspektivet, samt olika 

lärandenivåer. I det förstnämnda betonas samtalets betydelse vid andraspråkinlärning. Sedan 

presenteras interaktionshypotesen och slutligen Vykotskijs lärandenivåer, språkutvecklande 

arbetssätt och modeller.  

 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

 

Människor är sociala varelser i samspel med varandra genom att kommunicera sinsemellan. 

Det sociokulturella perspektivet har sin grund i människans samspel och kommunikation med 

andra i sin omgivning. Genom att studera människors samarbetsförmåga, samspel och 

interaktion, får vi tillgång till kunskap och kännedom om olika insikter och beteendemönster.   

 

Lindberg (2004) skriver om Van Lier som lanserar en teori som har sin grund i Vygotskijs 

teori respektive andra forskares teorier, vilka förespråkat den sociokulturella teorin i syftet att 

förklara samtalets betydelse vid andraspråkinlärning. Människors mentala aktiviteter betraktas 

som ett resultat av olika möten mellan individer i socialt samspel i sociokulturella kontexter. 

Lindberg (2004) menar att psykologiska processer föds i gemensamma beteenden och 

kommer till i samarbete med andra individer för att senare bli egna sådana (Lindberg 2004, 

sid. 471 - 472). Säljö (2000) förklarar att enligt socialkonstruktivismen är människor sociala 

varelser och konstrueras socialt och kan utveckla diverse egenskaper tillsammans med andra 

människor. Vi kan få självinsikt genom kommunikation och kunskap som formas och 

konstrueras av varje individ för att sedan vävas samman med tidigare kunskaper. Detta gör att 

kunskapen varierar beroende på individen. På så sätt skapas all kunskap genom språket i en 

social samvaro i en grupp. Varje individ bygger upp sina kunskapsstrukturer vid inlärning 

genom samspel med andra människor. Utan att kunna relatera till andra människor, kan vi inte 

uppfatta oss själva, varför vi kan få självinsikt i dialog och samtal med andra människor. Vi 

behöver andras respons och feedback för att kunna skapa förståelse. Därför är förståelse och 

respons beroende av varandra och hänger alltid samman (Säljö 2000, sid. 56). Dysthe (1996) 

menar att med hjälp av dialoger får vi flera olika perspektiv på världen och olika värderingar, 

samt olika synsätt, vilket gynnar vår egen förstålse för andra människors sätt att se, tänka och 

tycka i diverse sammanhang. Äkta engagemang måste framgå tydligt genom olika signaler i 

dialogen, vilka visar att det som eleverna säger tycks vara viktigt (Dysthe 1996, sid. 73-74). 

 

 

3.2 Det sociokognitiva perspektivet 

 

Abrahamsson (2009) menar att inläraren måste förstå vissa delar av inflödet, för att 

inlärningen ska ske. Vad är det som gör inflödet begripligt för inläraren? Kognitiva processer 

med positiva effekter leder till att andraspråkinlärarna med hjälp av språklig förhandling blir 

uppmärksamma på specifika drag, skillnaden mellan målspråkssystemet och det egna 
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interimsspråket, samt får ökad medvetenheten om språkliga drag (Abrahamsson 2009, sid. 

185). Språkforskaren Saville - Troike (2006) menar att i grupparbete förvärvas L2 i ett 

dynamiskt samspel mellan en extern ingång och interna processer med interaktion, vilket 

underlättar andraspråkinlärningen. Skälen till att vissa elever är mer framgångsrika än andra, 

är deras sociala erfarenheter som används för förhandlingar om betydelser och korrigerande 

feedback. Däremot förbiser hon ömsesidig interaktion som källa och stimulans för lärande, 

"autodidakter" som lärs från böcker och inspelningar. Vidare tar detta perspektiv upp - endast 

på ett begränsat sätt - bevisen för universell sekvensering i L2- lärande (Saville -Troike 2006, 

sid. 111).  

 

 

3.3 Lärandenivåer 

 

Gibbons (2013) förklarar att enligt Vygotskij finns två lärandenivåer: 

a)  en som visar utvecklingsnivån varigenom kunskapsnivån i ett aktuellt läge kan visas, 

samt vad barnet kan prestera självständigt.  

b) en som visar barnets möjliga utvecklingsnivå, vilken kan nås med hjälp och stöd av 

mer kunniga och kompetenta personer (Gibbons 2013, sid. 36).  

Vygotskij menar att varje individ har möjlighet att tillägna sig ny information och kunskap i 

en zon för promaximalt lärande, det vill säga den närmaste utvecklingszonen. Med rätt sorts 

hjälp kan varje elev nå en högre kunskapsnivå i jämförelse med vad som är möjligt att 

åstadkomma på egen hand. Vidare förklarar han att varje ny social situation leder till nya 

möjligheter att ta till sig eller erövra nya kunskaper. Detta innebär att alla sociala situationer 

individen deltar i, kommer att påverka kunskapen och dess nivå (Gibbons 2013, sid. 36 - 37). 

Lindberg (2004) skriver om att genom kollektiv stöttning i smågrupper kan samtalen spela en 

väsentlig medierande roll. Forskare som Donato och Swain har ur ett sociokulturellt 

perspektiv kunnat visa att andraspråkinlärare kan stötta andra deltagare och därmed bidra med 

språkutveckling i den kollektiva och gemensamma stöttningen. Lindberg och Skeppstedt har 

genom en studie om vuxna invandrares gruppsamtal och grupparbete ur sociokulturellt 

perspektiv och kommit fram till att samarbetet kring textrekonstruktioner resulterade i att 

deltagarna blev mer uppmärksamma på språkliga drag. När det gällde språkliga fenomen 

ökade diskussionsantalet kraftigt. Dessutom visade de flesta deltagare högre språklig 

medvetenhet, då de argumenterade för eller emot diverse föreslagna lösningar efter några 

liknande gruppaktiviteter.  Deltagarna får möjlighet att utforska språkanvändning och testa 

olika lösningar, tänka högt och prova på olika form och uttryck och får mediering genom 

samspel. Den kollektiva stöttnigen ledde till bättre förståelse av den upplästa texten och 

fördjupning av bearbetningen av den nya versionen av texten. Även deltagarnas omedvetna 

kunskap kom till bruk genom ordformuleringar och som användes för reflektion. Det kan vara 

komplicerat att mäta i vilken grad ett språkligt bidrag är avsett för andra deltagare eller om det 

uttalas högre för egen reflektion. Dock är det tydligt att den kollaborativa interaktionen gör 

det möjligt för deltagare att tänka högt på andra språk med medierande funktion (Lindberg 

2004, sid. 474-475).  
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Forskaren Short (2006) skriver om interaktions väsentliga roll i andraspråkutveckling, då 

elever får möjlighet att lära sig av både lärare och andra elever. De behöver muntlig 

språkträning, utveckla kunskapsinnehåll och andra språkliga kompetenser. Med hjälp av 

interaktion mellan elev och elev som behövs förekomma regelbundet åstadkommer vi flera 

strategier, det vill säga få tillfälle att öva viktiga språkfunktioner, såsom att bekräfta eller 

bekräfta uppgifter, samt förhandla, bearbeta och utarbeta på egen hand, utvärdera åsikter och 

slutsatser. Vidare betonar hon att det är viktigt att integrera med det avsedda materialet och 

inte enbart utgå ifrån en engångsläsning av material (Short 2006, sid. 85). 

 

Lindberg (2001) beskriver samtalet som verktyg och baserar sina analyser ur ett språk- och 

inlärningsperspektiv. Hon betraktar kontextberoende språkanvändning som en modell för 

kombinerad muntlig respektive skriftlig redovisning i sitt arbete, samtidigt som hon betonar 

vikten av informella och spontana samtal under laborationsprocessen. Detta leder till ett mer 

gynnsamt resultat än den formella språkanvändningen, menar hon. Lindbergs samtalanalys är 

baserad på ordval för att undersöka vilka ord som används i spontana tal, samt hur ordvalet 

förändras under tiden kunskaperna inom ämnet fördjupas med hjälp av ”De 3 p:nas metodik” 

(presentera, praktisera, producera) . Vidare betonar hon att omtagningar där en deltagare 

korrigerar eller utvidgar repliker är språkutvecklande. 

 

Genom att studera Grönings avhandling del III (2006) får man ta del av ett annat exempel på 

hur, var och när man kan tillämpa CA (Conversation Analysis) i praktiken.  Genom att 

undersöka smågruppsaktiviteter i år 4-5, inom ämnet SO med fokus på gemensamma 

språkproblembaserade lösningar, där 60 % av eleverna är flerspråkiga, vill hon ur ett 

sociokulturellt perspektiv belysa vad som händer i elevernas interaktion för att få förståelse 

för deras språkliga lärande med hjälp av videofilm. Då har hon valt några specifika språkliga 

episoder för analys med hjälp av metoden CA, där fokus läggs på användandet av språket 

respektive det sociala samspelet. Dessa episoder betraktas som betydelsefulla tillfällen där 

elever får möjlighet att fråga sina klasskamrater om betydelser, hjälpa varandra med diverse 

formuleringar, samt rätta bidragen både till tal- och skriftspråket under interaktionsprocessen.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att varje social kontext öppnar nya möjligheter för 

språkutvecklande arbetssätt och med rätt hjälp och mediering kan varje elev få tillgång till 

högre kunskapsnivå, där tidigare språkliga och sociala erfarenheter gynnar denna 

utvecklingsprocess. Kollektiv stöttning, bearbetning av språkliga strukturer, öppna frågor -

vilka gynnar eleven att utveckla egna tankar och formuleringar, möjlighet att regelbundet öva 

språkfunktioner och att integrera med det avsedda materialet, samt språklig praktik i större 

omfattning och elevers bidrag till varandra främjar språkutvecklingen och därmed 

skolframgång. Med stöd av ovanstående teorier kan det vara befogat att anta att samtal och 

interaktion har positiva effekter på språkutveckling. Mot dessa teorier och forskningsresultat 

ämnar jag söka svar på studiens frågeställningar, det vill säga vilka metoder och synsätt 

använder lärare gällande samtal och interaktion? Hur ser de på att arbeta språkutvecklande i 

praktiken? På vilka olika sätt arbetar lärarna med vidareutveckling ur ett samspels- och 

interaktionellt perspektiv? Dessa teorier och forskningsresultat kan undersökas empiriskt 

genom intervjufrågor som ställs till lärarna. Intervjufrågorna redovisas i följande kapitel. 
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4 Metod 

 

I detta kapitel behandlas baserade på den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden 

studiens materialinsamling, urval, genomförande och bearbetning av empiri, samt etiska 

överväganden.  

 

4.1 Material 

Studien har gjorts kvalitativt då materialet begränsas till tre semistrukturerade intervjuer som 

spelats in för transkribering och för analys, samt presentation i form av lärarporträtt. Jag har 

valt denna kvalitativa metod för att besvara frågeställningarna, vilka ligger till grund för 

denna studie. 

 

4.2 Urval 

Jag har valt att intervjua tre verksamma lärare varav två har ämnet svenska som andraspråk i 

sin ämneskombination via sin utbildning på gymnasienivå. Dessa tre lärare arbetar i en 

gymnasieskola i en medelstorstad i Skåne. Valet av informanterna för denna studie har inte 

varit slumpmässigt, då jag noga valt ut erfarna och kompetenta lärare i en gymnasieskola med 

många olika program och inriktningar - både praktiska och teoretiska. 

 

Nedan följer intervjufrågorna:  

Presentation:   

Vad har du för utbildning? Hur länge har du verkat som lärare? 

 

Elevgrupp: 

Kan du beskriva gruppen lite? (tid i Sverige, språknivå, skolbakgrund). 

Vilka olika elevgrupper har du arbetat med gällande skolbakgrund? 

Vad tänker du på när du ska planera för klassrumsinteraktion?  

På vilka sätt kan du skapa förutsättningar för elever att använda språket som verktyg i grupp- 

och temaarbete?  

Vilka aktiviteter för samtal och interaktion kan förekomma i klassrummet?  

Vad anser du är de största utmaningarna för dig som pedagog gällande former för interaktion i 

klassrummet? 
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Vad är din uppfattning om vilka aktiviteter för interaktion som är vanligt förekommande i ditt 

klassrum? 

Vilka för- och nackdelar ser du med olika aktiviteter som du planerar?  

Vilka aktiviteter i klassrummet betraktar du som viktigast för elevernas 

språkutveckling? 

Spelar elevernas skolbakgrund roll när du planerar för klassrumsinteraktion? På vilket sätt? 

 

Följdfrågor: 

Kan du ge ett exempel på detta? 

Hur tänker du då? 

Varför gör du på det viset? 

 

4.3 Genomförande 

 

För att kunna återge en så verklighetsbaserad bild som möjligt, har jag valt att göra kvalitativa 

intervjuer som är semistrukturerade, då jag vill förstå hur mina informanter tänker och 

handlar.  

En kvalitativ studie brukar kännetecknas av att forskaren eller forskarna vill få möjlighet att 

begripa människors tankesätt och handlingar, varför den kvalitativa intervjun formas med 

raka och direkta frågor, vars svar kan vara långa och omfattande. För att kunna skapa 

förutsättningar för ett naturligt samtal för intervjuerna har jag valt öppna frågor som kan ge en 

spegelbild av informantens tankar (Denscombe 2009, Sid. 221). Vid behov av förtydligande 

har jag ställt följdfrågor för att undvika missförstånd. (Denscombe 2009, sid. 218-219). 

 

I enlighet med forskningsetiska principer presenteras informanterna i fingerade namn, då jag 

redovisar deras porträtter. Tidsåtgången har varit cirka 20 minuter per intervju och gjorts i ett 

ostört klassrum i gymnasieskolan vid olika tidpunkter, anpassade efter respektive lärares 

arbetsschema. Lärarna har i förväg tagit del av information om studien och intervjufrågorna, i 

syftet att skapa mer medvetenhet och förberedelse, samt effektivitet.  På så sätt har lärarna 

kunnat vara redo och känna sig bekväma i rollen som informant. Enligt Trost (2005) finns det 

flera fördelar med att välja att göra få intervjuer, då materialet blir överskåligt och 

lätthanterligt för forskaren och studien (Trost 2005, sid. 123). Undersökningsresultatet 

redovisas i form av lärarporträtt, då studien är av kvalitativ art och antal informanter är ett 

fåtal. Genom att medvetet välja tre informanter för studien är jag väl insatt i att resultatet inte 

kan generera i några allmängiltiga svar. Det som redovisas, visar hur några verksamma lärare 

reflekterar och ser på sin undervisning gällande andraspråkelever.  
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”Logiken bakom att koncentrera ansträngningen på ett fall i stället för på många är att man 

genom att studera det enskilda fallet kan skaffa sig insikter som kan få vidare konsekvenser, 

och – vilket är det väsentliga – att dessa inte skulle ha kommit i dagen om man hade använt en 

undersökningsstrategi som försökte täcka ett stort antal enheter, …” (Denscombe 2009, sid. 

59 - 60).  

 

4.4 Bearbetning av empiri 

Efter genomförandet av intervjuerna har jag lyssnat på det inspelade materialet för att 

grovtranskribera det. Detta gjordes av olika anledningar: dels för att kunna få så tydlig 

överblick som möjligt över materialet för resultatredovisningen och dels för att kunna relatera 

respektive intervju till mina frågeställningar. Norrby (2014) menar att då studien berör 

innehållet i samtal, kan det grovtranskriberas under förutsättningen att skriftspråkets 

konventioner (ortografi) följs (Norrby 2014, sid. 99). Analyser baserade på prosodi, detaljljud 

och pauslängd är tidskrävande (Norrby 2014, sid. 100). 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

I denna studie har jag tagit hänsyn till etiska principer som Vetenskapsrådet (2013) föreskiver 

och informerat mina informanter om dess innehåll (bilaga 1). De har gett sitt samtycke genom 

att underteckna ”skriftligt samtycke enligt personuppgiftslagen (1998: 204)” (bilaga 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5 Resultat 

 

I detta kapitel presenteras lärarporträtten i separata avsnitt, då intervjuerna gjorts i enskild 

form vid olika tillfällen. 

 

 

5.1 Lärarporträtt 1: Simone 

Simone är legitimerad gymnasielärare med ämneskombinationen svenska och historia och har 

verkat som lärare i sex och ett halvt år. Hon har arbetat på olika nivåer, allt ifrån de som 

behöver mycket stöd och är inte är studievana till de som har vanan att studera disciplinerat 

och målmedvetet. Hon har arbetat med alla nivåer, det vill säga från åk 6 på grundskolan till 

åk 3 i gymnasieskolan. Hon tycker om utmaningar inom yrket, exempelvis att undervisa i 

skolämnet svenska som andraspråk: ” min svenska 2- grupp: där har vi majoriteten som är 

födda i Sverige - om inte alla skulle jag tro. Språknivån är medel, inte så studievana och det är 

en liten grupp på ungefär 14 elever”. 

Gällande klassrumsinteraktionsplanering hänvisar Simone till Skolverkets projekt Läslyftet - 

som hon och hennes elever arbetar med- har påverkat henne positivit oerhört mycket de 

senaste månaderna. Hon menar att hon tänker väldigt mycket på det, utgår från texter och 

lässtrategier och framförallt elevernas lärande sinsemellan, diskussioner, varav många 

gruppdiskussioner och gemensamma helklassdiskussioner. Hon tar upp ett exempel som 

handlar om ett grupparbete om Nordiska språk. Hon delade upp klassen i två grupper och de 

fick var sin text att arbeta med. Den ena handlade om nynorskans ställning i Norge och den 

andra handlade om svenskans ställning i Finland. Texterna var ganska långa och 

komplicerade, samt på högre nivå än den nivån de egentligen är vana vid. Men de fick hjälpa 

varandra genom att få tillgång till några av de lässtrategier de tidigare arbetat med och 

framförallt så skulle de hitta det centrala budskapet i texterna, vilket inte behövde vara 

omfattande.  Även om texten var lång, räckte det kanske med ett par rader om det centrala 

budskapet de fick återge för varandra i respektive grupp och berätta vad den andra texten 

handlade om, samt återberätta det utifrån att ha använt de lässtrategierna.  

Hon försöker skapa förutsättningar för elever för att använda språket som verktyg i grupp- 

och temaarbete, exempelvis genom att tillgå strategier och övningar som hon använt 

tillsammans med eleverna. Hon strävar efter att föra in fler och oftare liknande strategier och 

verktyg. 

Gällande samtals- och interaktionsaktiviteter brukar hon exempelvis utgå från en text, vilket 

hon tycker varit väldigt bra som metod och mycket givande. Eller att hon utgår ifrån ett 

gemensamt ämne eller material för att sedan ha diskussion kring. Eleverna i den här gruppen 

är nämligen inte så studievana, dock finns några elever som är lite mer vana än andra elever. 

Men hon anser att denna form fungerar bra i den gruppen, då de är tysta i övrigt och inte är 

verbala. Eftersom de är så få och är från två olika gymnasieprogram och inte är helt bekväma 
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med varandra, anser hon att det är av största vikt att försöka luckra upp detta att våga tala i 

klassrummet och försöka komma till tals.  

De största utmaningarna för henne som lärare gällande former för klassrumsinteraktion är 

nivåskillnadrena som hon finner svåra. Som lärare måste man hela tiden vara en ”stöttepelare” 

för vissa elever, medan man kanske måste ”bromsa” andra elever. Det handlar om att man 

måste balansera hela tiden i den här gruppen. 

De vanligaste aktiviteter för klassruminteraktion är klassdiskussioner, säger Simone: att både 

hon och elever talar genom att delta i diskussioner om exempelvis ett visst ämne, vilket är rätt 

vanligt. Den strategin ”plockas ofta upp” och det blir ofta gemensamma diskussioner. 

De för- och nackdelar hon ser med olika aktiviteter som hon planerar, upptäcks då hon 

försöker hela tiden reflektera, vilket görs mest när en aktivitet blivit mindre lyckad. Då 

funderar hon på vad det var som hände där och då, varför lektionen blev misslyckad - i alla 

fall som lärare kan känna på det viset då och då. Hon försöker justerara och utvärdera. 

Fördelar med en diskussion är att de som är lässvaga och inte studievana, får en annan fördel i 

klassrumsinteraktion. Nackdelen kan kanske vara att man inte ska lägga fokusen där, utan 

lägga den på läsningen. Det är för- och nackdelar med allt, menar hon.  

Bland de viktigaste klassrumsaktiviteterna för elevernas språkutveckling anser hon vara det 

gemensamma. Alltså att den ena eleven ser att en annan elev kanske har samma svårigheter, 

är en sak som hon finner viktigt. Språkutveckling och läsförmåga är oftast stigmatiserat, kan 

hon uppleva i sitt dagliga arbete. Hon menar att många elever kanske inte tar eller ber om den 

hjälp de har rätt till eller kanske vet om att det erbjuds hjälp vid behov. Det gemensamma 

lärandet, det vill säga diskussion som hon gärna återkommer till, att man lär av varandra, då 

den endera drar i den andra, att man på ett positivt sätt utnyttjar varandras kunskap i 

klassrummet, anser hon vara viktigt. På så sätt försöker hon hålla ihop klassen och föra den 

mot ett bestämt mål.  

Hon tar hänsyn till elevernas skolbakgrund då hon planerar för klassrumsinteraktion genom 

att röra sig inom samma område, men hon gör inte riktigt samma uppgift i alla klasser hon 

har. Eftersom man inte kan ha en föreläsning i den ena klassen som inte är så studievan, måste 

hon arbeta med att aktivera eleverna och använda korta övningar. I den andra klassen kan hon 

arbeta på ett annat sätt, exempelvis genom att tillgå föreläsningar vid behov och använda 

längre moment. Därför spelar studievana stor roll, anser hon. 
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5.2 Lärarporträtt 2: Linda 

Hon är legitimerad gymnasielärare och har ämneskombinationen religion och svenska som 

andraspråk. Hon har även behörighet att undervisa i grundskolan från åk 4 till åk 9 och inom 

vuxenutbildning. Hon har verkat som lärare i nio år och arbetat med undervisning i 

grundskolan åk 6 till åk 9, i gymnasiet, samt inom vuxenutbildning, det vill säga svenska för 

invandrare och svenska som andraspråk. 

Hon undervisar en språkintroduktionsgrupp och en grupp som går Handelsprogrammet i år 3 i 

ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Eleverna är nyanlända och har varit i 

Sverige i ungefär ett år, i vissa fall lite kortare eller längre period. De kommer från olika delar 

av världen med en majoritet på afghaner och syrier. Eleverna anses ha en högre skolbakgrund 

och har därför placerats på denna gymnasieskola. Utbildningsmässigt ligger på en nivå 

motsvarande åk 9 upp till gymnasiet. Språkligt är de på en nivå som kan jämföras med 

nybörjar- och fortsättningsnivå. Beroende av elevernas olika bakgrunder, varierar även deras 

skolbakgrund och utifrån hur ofta de gått i skolan och hur respektive skolsystem sett ut, 

fungerat och varit uppbyggt.  

Då Linda planerar för klassrumsinteraktion tänker hon på att det viktigt att tänka på 

gruppstorleken och att alla ska synas och komma till tals. Sedan beror det på vilken typ av 

uppgift hon och eleverna arbetar med. Men Linda betonar att hon strävar efter att skapa så 

mycket talaktiviteter som möjligt, det vill säga grupparbeten och presentationer. Vidare menar 

hon att eleverna ska använda språket i så stor utsträckning som möjligt genom att de 

presenterar inför helklass, att de sitter i grupper, samtalar med varandra eller sitter parvis, så 

att varje elev känner delaktighet i aktiviteter. 

Linda försöker skapa förutsättningar i grupp- och temaarbete genom att planera, exempelvis 

då hon arbetat med en uppgift om kristendomen som ingått i ett temaarbete. Gruppen har 

exempelvis fått var sin fråga, där de ska diskutera och komma fram till ett svar. Beroende på 

hur många som är närvarande och uppgiftsmoment, delar hon upp eleverna i fem olika 

grupper med fyra elever i respektive grupp. Vidare försöker hon dela upp eleverna så att de 

har en gruppmedlem med annat språk, så att de talar svenska och inte hamnar i den 

situationen, där de talar modersmål med varandra. Detta görs i syfte att träna språket i så stor 

utsträckning som möjligt. Gällande klassrumsaktiviteter för samtal och interaktion säger 

Linda att det kan vara olika aktiviteter i helklass, där man diskuterar med varandra, både i 

större och i mindre grupper i helklass, samt presentationer inför helklass. Detta görs för att 

eleverna ska känna sig bekväma med varandra och tillsammans. 

För Linda är de största utmaningarna gällande former för klassrumsinteraktion att alla ska få 

tala, att alla ska få en chans och att gruppen inte är för stor eller att man inte har en för stor 

grupp, där vissa elever sätter sig och lutar sig tillbaka.  Vidare menar hon att det förekommer 

att en elev som hela tiden är väldigt verbal och styr allt som händer, presenterar allt arbete. 

Hon får därför gå runt och se till att alla är aktiva. Det kan vara en utmaning, anser hon.  
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Linda beskriver att aktiviteter för interaktion som är vanliga i hennes klassrum kan upplevas 

som svåra, då det är väldigt många elever som vill tala, vilket i för sig kan ses som något 

positivt. Många har väldigt svårt att vänta på sin tur, därför måste de räcka upp handen för att 

tala, annars finns det en risk att de talar i munnen på varandra eller avbryter andra elever, 

vilket leder till en negativ interaktion. De måste lära sig att lyssna på vad andra säger och 

respektera när någon annan i klassrummet talar, samt att inte vara för ivriga och försöka 

hjälpa till hela tiden. Men det som fungerar bra, anser hon vara just mindre grupparbeten som 

redovisas, där alla får vara aktiva.  Varje redovisning brukar avslutas med att andra elever ger 

feedback på den redovisande gruppen, det vill säga konstruktiv kritik om vad som varit bra 

och vad som kan förbättras. På så sätt vet redovisningsgruppen och de andra i klassrummet 

vad man behöver tänka på inför framtida redovisningar. Det var lite svårt i början att tillämpa 

detta arbetssätt, innan alla börjat förstå att man inte ska betona det negativa, utan istället det 

positiva och olika förbättringsområden. De tycker att det är väldigt roligt och intressant att 

arbeta efter den formen, nu när de lärt sig arbetsgången. 

Gällande för- och nackdelar med olika aktiviteter som ingår i hennes planering menar Linda 

att hon oftast märker det efteråt eller när man är mitt i en pågående aktivitet. Man har haft en 

genomtänkt och bra plan, anser man själv, men sedan faller den bara platt. Detta kan bero på 

att det inte blir den responsen eller det resultatet man förväntat sig. Då kanske man måste gå 

tillbaka några steg och börja från början eller omforma det hela beroende på vilken språknivå 

eleverna befinner sig på.  Därför måste man ständigt tänka på att man lägger språket på rätt 

nivå så att det inte blir för övermäktigt. Då finns det en risk ”att de inte greppar uppgiften” 

endera muntligt respektive skriftligt eller båda. 

Linda anser att klassrumsaktiviteter med både muntliga och skriftliga uppgifter är det 

viktigaste för språkutveckling. Att producera, både muntligt och skriftligt är väldigt 

ansträngande. Det är lättare att förstå när man läser en text eller när man hör någon säger 

något, eftersom man kan slå upp ord, men sedan ska man diskutera, resonera, utveckla och 

svara, vilket är en stor utmaning- speciellt på ett svenskt gymnasieprogram där detta krävs för 

betyg. När det kommer till det skriftliga, det vill säga att skriva bra texter och grammatiskt 

kunna formulera en bra text för sin lärare som mottagare, anser hon vara är stor utmaning. 

Linda brukar använda sig av processkrivning som innebär att elevtexten skickas fram och 

tillbaka mellan lärare och elev och även mellan elev - elev - lärare, vilket kan bli ganska 

många turer innan texten är klar.   

Vidare anser hon att skolbakgrund spelar roll när hon planerar för klassrumsinteraktion, 

exempelvis för vilken typ av uppgift man väljer, framförallt vilken skriftlig uppgift, hur 

allmänbildade de är, vilka skolämnen de har läst, samt hur långt de har kommit i sin 

utbildning i sitt hemland och i svenska språket. Om de är nära gymnasieutbildning så kan man 

lägga den språkliga nivån på en mer avancerad nivå, exempelvis kan man skriva insändare 

eller olika typer av tidningstexter. Eftersom de flesta vet hur dess texter är uppbyggda och de 

kan producera sina egna texter, dock inte helt på egen hand. Vi har noggranna genomgångar 

genom exempeltexter och övningar, innan de själva sätter sig och skriver. De får anpassa sin 

egen språkliga förmåga när det gäller att formulera sig skriftligt.   
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5.3 Lärarporträtt 3: Jessica 

Jessica är legitimerad gymnasielärare med ämneskombinationen svenska, svenska som 

andraspråk och religion. Hon har utbildningsinriktningen GS/GY som innebär att hon har 

behörighet att undervisa i grundskolans senare år och i gymnasiet. Hon har verkat som lärare i 

nio år på olika nivåer, dock större delen har hon arbetat med vuxna inom den Kommunala 

vuxenutbildningen Komvux, inom svenska för invandrare och svenska på grundläggande nivå 

och gymnasienivå. Hon har ett års erfarenhet av arbete i grundskolans senare år. De tre övriga 

åren har hon varit verksam i gymnasieskolan. 

Jessica har arbetat med de flesta elevgrupper, dock har hon minst erfarenhet av elever med låg 

skolbakgrund, vilket är logiskt med tanke på hennes utbildningsbakgrund. Hon menar att det 

är sällan man tar sig an de tjänsterna med analfabeter som målgrupper, då hon och andra 

lärare med samma utbildningsbakgrund inte har den inriktningen i sin utbildning på samma 

sätt som lärare för tidigare åren. 

Gällande de elevgrupper hon undervisar i, väljer Jessica att fokusera på en elevgrupp som går 

på Språkintroduktionen. Det är en grupp där de är ganska nya i Sverige, en del elever har varit 

i landet i bara två till tre månader, några har varit här längre, men av olika skäl har de inte 

kommit så långt i språket- olika sociala faktorer och deras skolbakgrund är generellt bra. De 

flesta har gått större delen av grundskolan i sina hemländer, någon har till och med påbörjat 

sina studier på gymnasienivå, några har mer sporadisk skolbakgrund, men de är i minoritet. 

Dessa elever arbetar mot åk 6-målen.  I denna skola har man profil, vilket innebär att 

skolmyndigheter vill ha elever med bra skolbakgrund så att de gör snabb progression.  

Vidare nämner Jessica sin andra grupp som hon undervisar i svenska som andraspråk. Dessa 

elever har kommit längre i svenskan och arbetar mot åk 9-målen, Man kallar det PRIND 

(programinriktat individuellt val). De läser fler ämnen i lite snabbare takt och är mer 

studiemotiverade än andra elever på Individuellt alternativ.  Deras skolbakgrund är bra och 

majoriteten har varit i landet från sex till sju månader till ett och ett halvt år.  

Gällande planering för klassrumsinteraktion säger Jessica att hon inte gör en detaljerad sådan i 

början av terminen, åtminstone inte om de är nyanlända, eftersom grupperna kan vara väldigt 

spretiga och sociala faktorer kan påverka planeringen. För henne är det viktigt att skapa en 

gruppkänsla och att alla får lära känna varandra, där även hon som lärare är inkluderad.  

Enligt Jessica är planeringen för gymnasiekurserna något annorlunda på grund av tidspress 

och färre undervisningstimmar i jämförelse med planeringen för en språkintroduktionsklass, 

då lärare har dubbelt så många undervisningstimmar. Vidare anser Jessica att vid planeringen 

är det viktigt att tänka på sociala faktorer, gruppkonstellation, nivå, skolbakgrund och ålder, 

samt kurs och ämne för att uppnå ett optimalt resultat.   

Jessica försöker skapa förutsättningar för elever att använda språket som verktyg i grupp- och 

temaarbete genom att modellera och låta eleverna lära av varandra. I grupparbeten är det 

oftast så att eleverna har olika styrkor och strategier för att ta sig an en uppgift. Här kan det 
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vara viktigt att läraren styr gruppindelningen så att det blir mer jämnt, men även för att 

eleverna ska lära sig samarbeta med alla andra elever i gruppen. Eleverna får tydliga 

instruktioner till varje uppgift. Hon brukar utforma uppgiften så att eleverna utifrån sina 

förkunskaper och sin språkliga nivå kan utveckla den. 

Gällande klassrumsinteraktion och samtal menar hon att hon tror på att lära sig genom 

samspel i olika konstellationer och hänvisar till forskaren Vygotskij, att lärare skapar en 

proximal utvecklingszon för lärande. För detta krävs stöttning av läraren, samt att man visar 

vägen för eleverna, för att de sedan så självständigt som möjligt ska kunna ta sig an olika 

typer av uppgifter. Vidare förklarar hon att lära av varandra också är viktigt. Med detta i 

åtanken lägger hon undervisningen kanske ett snäpp högre än elevernas nivå, då hon av 

erfarenhet sett att det blir understimulerande för en del elever att lägga sig på lägre nivå – 

åtminstone om de har högre studiemotivation. Det kan finnas elever med låg studiemotivation 

i gruppen som behöver känna att de lyckas och att lärare utmanar dem mer efterhand. 

För Jessica är elevernas språkliga nivå de största utmaningarna gällande former för interaktion 

i klassrummet, det vill säga ”att få dem att släppa lexikonet”, samt att inte använda sitt 

modersmål för mycket, utan försöka prova sig fram i svenskan. Vidare menar Jessica att 

samtal och interaktion ingår i den dagliga undervisningsformen i varierade former, det vill 

säga ibland i mer styrd form och ibland i mer fri form, beroende på vilken typ av uppgift eller 

vilket moment eleverna arbetar med. 

Jessica anser att det finns både för- och nackdelar med olika aktiviteter, dock är fördelarna 

fler än nackdelarna. Genom att tillgå interaktionsaktiviteter blir undervisningsformen mer 

innehållsrik och lektionen blir mer levande, samt blir inlärningen mer effektiv. Språk måste 

läras genom att använda det, betonar Jessica. Som nackdel nämner hon att elever från andra 

kulturer är ovana vid gruppinteraktion eller samtal som verktyg för inlärning, vilket ibland 

kan resultera i att de lätt kan tappa fokus, då de inte förstår att de kan lära av varandra genom 

att diskutera, samtala och analysera. De vill oftast gräva ner sig i sina böcker. Men Jessica 

säger att hon tolkar det som ett tecken på att när de är nya i språket kan de känna sig 

obekväma att kommunicera på det nya språket och osäkerheten tar över, vilket gör att de 

gärna undviker klassrumsinteraktion.  

Gällande klassrumsaktiviteter för elevernas språkutveckling förklara Jessica att skriva i grupp, 

skriva enskilt, samtal, föreläsning och muntlig interaktion, samt presentation är den bästa 

kombinationen för en god språkutveckling. Hon tror även att lärarens förmåga att lära ut och 

fånga elevernas intresse är viktigt i sammanhanget. Att ta autentiska exempel i klassrummet 

och använda sig av ljud och bild underlättar språkutvecklingen, då det blir mer visuellt och 

tydligt – helt i linje med Skolverkets moduler i Läslyftet.  

Jessica säger att elevernas skolbakgrund spelar roll vid planering för klassrumsinteraktion. 

Exempelvis har det varit svårt att låta eleverna i industriklassen bestämma egna grupper för 

diskussioner, då hon varit tvungen att styra det för att inte riskera lämna några elever utanför, 
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samt att de alltid valt samma klasskamrater. Redovisningar har gjorts i mycket små grupper, 

då det inte funnits ett gott arbetsklimat för redovisningar inför storgruppen.  

Vidare förklarar Jessica att introduktionseleverna har generellt högre studiemotivation och 

hon upplever att hon kan utmana dem mer, då de aldrig klagar på en uppgift eller visar 

ointresse. De eleverna har en sådan vilja att gå framåt i livet, medan elever som levt längre i 

Sverige kan vara mer svårmotiverade, vilket kan bero på olika skäl, exempelvis deras uppväxt 

och bakgrund. Dock tror hon ändå att ”läraren sätter kulturen i klassrummet till 99 % ” 

stämmer. Att ha mobillåda i klassrummet, kan man ha som lärare, både på 

Industriprogrammet och på en högmotiverad språkgrupp på Språkintroduktionsprogrammet. 

Hon menar att lärare måste vara konsekvent, oavsett grupp och undervisningssituation.  
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6 Analys 

 

I detta avsnitt redovisas den informationsanalys jag gjort baserad på det material jag fått 

genom intervjuerna.  Analysarbetet är baserat på en växelverkan mellan teori och empiri, då 

jag vill visa kopplingar mellan teori och praktik genom att använda litteraturen.  

 

 

6.1 Lärarnas metod och synsätt 

Alla tre lärare arbetar med interaktion och språkutveckling med sina elever i klassrummet i 

sitt dagliga arbete i gymnasieskolan. Simone och Linda menar att det är viktigt med planering 

för klassrumsinteraktion, då genom interaktion i klassrummet bidras det till att skapa en god 

gruppdynamik, både mellan lärare – elev och elev – elev och elever – elever. Medan Jessica 

menar att det primära för henne är att skapa en gruppkänsla och lära känna varandra. Det 

sekundära för Jessica är en planering som tar hänsyn till en rad faktorer. Dessa synsätt kan 

bidra till förståelse och därmed respons, vilket kan tolkas i linje med Säljö (2000). Han menar 

att utan att kunna relatera till andra människor kan vi inte uppfatta oss själva, varför vi kan få 

självinsikt i dialog och samtal med andra människor. Vi behöver andras respons och feedback 

för att kunna skapa förståelse. Därför är förståelse och respons beroende av varandra och 

hänger alltid samman (Säljö 2000, sid. 56). 

Vid planering strävar Linda och Simone efter att tillämpa diskussioner i grupp och helklass, 

medan Linda använder gruppredovisningar och gruppresentationer för klassrumsinteraktion. 

Jessica skapar förutsättningar för klassrumsinteraktion genom att modellera och låta eleverna 

lära av varandra då alla har olika styrkor och använder sig av olika strategier i grupparbeten. 

Även Simone och Linda strävar efter samma metoder gällande grupparbeten. Dessutom 

menar Linda att varje grupp ska försöka komma fram till en gemensam ståndpunkt som de är 

överens om.  Dessa synsätt kan tolkas i linje med Dysthes (1996) idéer och tankar. Hon menar 

att med hjälp av dialoger får vi flera olika perspektiv på världen och olika värderingar, samt 

olika synsätt, vilket gynnar vår egen förstålse för andra människors sätt att se, tänka och tycka 

i diverse sammanhang. Äkta engagemang måste framgå tydligt genom olika signaler i 

dialogen, vilka visar att det som eleverna säger tycks vara viktigt (Dysthe 1996, sid. 73). 

 

 

6.2 Språkutvecklande arbetssätt i praktiken 

 

De interaktionsaktiviteter som Simone utgår ofta ifrån har sin grund i ett gemensamt ämne 

eller en text för att kunna få igång en diskussion i klassen, medan Linda nämner både grupp- 

och helklassdiskussioner och även presentation, då eleverna känner sig bekväma och trygga. 

Med andra ord använder både Simone och Linda diskussioner i olika former. Även Jessica 

använder samspel i olika former, både fria och styrda sådana, beroende av uppgiften. Under 

dessa aktiviteter sker det en sorts utväxling av språkliga kunskaper och erfarenheter tack vare 

möten i dessa sociokulturella sammanhang. Dessa arbetssätt verkar överensstämma med det 

Lindberg (2004) beskriver gällande det sociokulturella perspektivet varigenom betraktas 
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människors mentala aktiviteter som ett resultat av olika möten mellan individer i socialt 

samspel i sociokulturella kontexter.  Psykologiska processer föds i gemensamma beteenden 

och kommer till i samarbete med andra individer för att senare bli egna sådana (Lindberg 

2004, sid. 471-472). 

  

Bland de största utmaningarna nämner både Simone och Jessica nivåskillnaderna, samtidigt 

som Simone upplever som Linda att få alla att tala och vara aktiva, att få den balansen i 

klassrummet är den största utmaningen.  

 

De vanligaste interaktionsaktiviteter som förekommer i klassrummet säger Simone vara 

helklassdiskussioner med gemenasamma ämnen som utgångspunkt för att sedan leda dem mot 

ett bestämt mål, medan Linda säger att alla vill komma till tals samtidigt, vilket kan innebära 

negativ interaktion. Jessica säger att interaktion och samtal vävs in i det dagliga arbetet och 

förekommer på ett naturligt sätt.  

 

Simone och Linda menar att det är svårt att i förväg veta om det finns några för- och 

nackdelar med aktiviteterna. Simone säger att det finns fördelar med diskussioner, då lässvaga 

elever kan uttrycka sina kunskaper, medan nackdelen kan vara att man bör fokusera på 

exempelvis det skriftliga. Linda nämner att hon ibland måste gå tillbaka och omforma 

uppgiften, då hon inte fått den förväntade responsen och måste tänka på nivån så att eleverna 

kan greppa uppgiften. Jessica finner att det finns fler fördelar med interaktion, då lektionen 

blir mer levande och inlärningen effektiviseras. Nackdelen kan vara ovanan vid 

gruppinteraktion och att använda samtal som inlärningsverktyg. Dessa utfall kan tolkas i linje 

med Saville – Troikes (2006) teorier kring samtal och interaktion. Hon förklarar att skälen till 

att vissa elever är mer framgångsrika än andra, är deras sociala erfarenheter som används för 

förhandlingar om betydelser och korrigerande feedback (Saville – Troikes 2006, sid. 111). 

Abrahamsson (2009) menar att kognitiva processer med positiva effekter leder till att 

andraspråkinlärarna med hjälp av språklig förhandling blir uppmärksamma på specifika drag, 

skillnaden mellan målspråkssystemet och det egna interimsspråket, samt ökad medvetenheten 

om språkliga drag (Abrahamsson 2009, sid. 185).  

 

Simone nämner diskussioner som språkutvecklande aktivtiter och menar att eleverna utnyttjar 

varandras kunskaper som leder till det gemensamma lärandet i klassrummet för att kunna föra 

dem mot ett bestämt mål. Linda menar att skriva för att kunna utföra språkliga produktioner i 

form av både muntliga och skriftliga sådana är språkutvecklande. Jessica säger att en 

kombination av varierande arbetsuppgifter och aktiviteter är det bästa att tillämpa för 

språkutveckling. Jessica rekommenderar dessutom att kombinera undervisningen med ljud 

och bild för att underlätta språkutvecklingen. Dessa arbetssätt verkar överensstämma med 

Grönings studie (2006) visat. Olika sorters klassrumsaktiviteter betraktas som betydelsefulla 

tillfällen, där elever får möjlighet att fråga sina klasskamrater om betydelser, hjälpa varandra 

med diverse formuleringar, samt rätta bidragen under interaktionsprocessen. Deras språkliga 

förhandlingar berör både ämnesspefika termer och begrepp knutna till arbetsområdet och 

skriftspråksfrågor som skapas vid tillfällen de kommer överens om ett gemensamt svar som 
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sedan antecknas för redovisning. Detta innebär att eleverna tillsammans utforskar det 

specifika språket under arbetsprocessen (Gröning 2006). 

 

 

6.3 Diskussion 

 

Syftet med min studie har varit att dels ta reda på lärares metoder och synsätt gällande samtal 

och interaktion och dels undersöka hur lärare ser på att arbeta språkutvecklande i praktiken. 

De svar som jag fått via intervjuerna, har visats vara ärliga och innehållsrika, vilket gjort att 

jag fått tillfredsställande material för denna studie.  

 

Mina frågeställningar har besvarats då jag kunnat ta del av vad forskare anser vara 

språkutvecklande, vad lärare använder för metoder och synsätt gällande samtal och 

interaktion och hur lärare arbetar språkutvecklande i praktiken, samt hur lärare arbetar med 

vidareutveckling ur ett samspels- och internationellt perspektiv.  

 

Alla tre lärare utformar uppgifter utifrån förkunskaper för att hjälpa sina elever vidare till en 

högre språklig nivå. Alla tre lärare anser att elevers skolbakgrund spelar roll för 

klassrumsinteraktionen och påverkar planering för sådana aktiviteter. Simone menar att 

studievana styr hennes planering för olika grupper. Hon behandlar samma område i ämnet 

dock med olika arbetsuppgifter och i undervisning kan föreläsningar varvas med uppgifter 

gentemot kortare övningar. Jessica upplever att studiemotivationen styr prestationsnivån i 

olika grupper.  Linda förklarar att hon kan ge olika skrivuppgifter beroende av skolbakgrund, 

det vill säga avancerade och mindre avancerade.  

 

Enligt min tolkning tillämpar alla tre lärare EPA (enskild, par, alla) som tal- och skrivmodell, 

vilken tas upp av Holmengaard och Wikström (2004). Eleverna tar inledningsvis eget ansvar 

för svar till en uppgift, för att sedan kunna diskutera i par eller i smågrupper, samt kunna 

leverera allas svar, exempelvis på tavlan i klassrummet. (Holmengaard och Wikström 2004, 

sid. 562-563).  

 

Alla tre lärare arbetar med Skolverkets projekt Läslyftet, vilket är riktat mot alla skolnivåer, 

det vill säga från förskolan till gymnasiet. ”Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och 

skrivdidaktik. Fortbildningen syftar till att utveckla elevers läsande, skrivande och lärande 

genom att utveckla kvaliteten i undervisningen” (Skolverket 2016). Jessica är dessutom 

handledare för projektet i arbetslaget, dock kommer inte denna information om hennes roll 

fram genom intervjumaterialet. I rollen som handledare är hon ansvarig lärare i arbetslaget, 

vilket innebär att hon leder Läslyftsmöten med kollegialt lärande och ser till att andra lärare i 

arbetslaget utför sin del av uppdraget. Vidare deltar hon i möten för projektets handledare 

anordnade i Skol- och fritidsförvaltningens regi, rapporterar resultat och beskriver det aktuella 

läget till verksamhetschefen, ser till att hennes kollegor i arbetslaget utvärderar och besvarar 

den avsedda enkäten för projektet för inrapportering till Skol- och fritidsförvaltningen.   
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Detta projekt kan vara en förklaring till varför dessa lärare arbetar medvetet med diverse 

aktiviteter där samtal och interaktion tar en central plats. Som både Simone och Jessica 

nämner i intervjuerna har Läslyftet betytt en del för deras sätt att se på undervisningen och 

samtalets och interaktionens betydelse för språkutveckling.    

 

Ingen av dessa lärare nämner samarbete kring textrekonstruktioner som enligt Lindberg 

(2004) bidrar till ökad diskussion, att tänka högt på andra språk och att prova olika former och 

uttryck, samt mediering genom fördjupning av bearbetningen av den nya versionen av texten. 

(Lindberg 2004, sid. 474-475).  

 

Simone verkar inte fokusera på att stötta eleverna i att producera skriftligt och nämner inte 

”De 3 p:nas metodik” eller dylikt. Lindberg (2001) beskriver samtalet som verktyg och 

baserar sina analyser ur ett språk- och inlärningsperspektiv. Hon betraktar kontextberoende 

språkanvändning som en modell för kombinerad muntlig respektive skriftlig redovisning i sitt 

arbete, samtidigt som hon betonar vikten av informella och spontana samtal under 

laborationsprocessen. Detta leder till ett mer gynnsamt resultat än den formella 

språkanvändningen, menar hon. Lindbergs samtalanalys är baserad på ordval för att 

undersöka vilka ord som används i spontana tal, samt hur ordvalet förändras under tiden 

kunskaperna inom ämnet fördjupas med hjälp av ”De 3 p:nas metodik” (presentera, 

praktisera, producera) . Vidare betonar hon att omtagningar där en deltagare korrigerar eller 

utvidgar repliker är språkutvecklande.  

 

Det finns dock två delar som inte kommer fram i intervjuerna: den första delen gäller lärarna 

och om de går igenom kursplanerna och dess olika delar för att medvetengöra eleverna om 

vikten av olika arbetsuppgifter bland annat för interaktion och samtal. Den andra delen gäller 

eleverna och om de gör egna utvärderingar efter avslutade arbetsuppgifter, om de får tid för 

egen reflektion för att analysera hur och vad de lärt sig. Detta kan bero på det att det antas 

vara en självklarhet att lärare sammanbinder innehåll och mål eller att de glömt att beröra det. 

På skolans plattform Fronter uppläggs arbetsuppgifter med tillhörande matriser, vilka är 

tillgängliga för elever och föräldrar. På så sätt blir både innehåll och mål tydliga och visuella. 

Beträffande egen reflektion och egen utvärdering framgår det däremot inte av den information 

som finns tillgänglig på plattfromen om dessa delar utförs av elever. 

 

I Skolverkets kursplaner betonas vikten av kunskapsinhämtning i olika former, det vill säga 

individuellt respektive i grupp för att kunna främja elevers utveckling där språkliga aktiviteter 

i olika uppgifter tillämpas. På så sätt gynnas elevers kunskapsinhämtning och 

kunskapsutveckling, parallellt med att deras mognadsnivå gällande tankesätt och språk tas till 

högre nivå.  

 

Det verkar råda ett sampel mellan det teoritiska och det praktiska i undervisningen, det vill 

säga teorier om lärande och utveckling sammanbinds med synsätt på kommunikation och 

språk i skolans värld. Det visas didaktiskt medvetenhet för elevers lärandeprocesser och 

språkutveckling.  
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Oavsett vad forskare vill testa är det önskvärt att ha hög validitet och hög reabilitet. Denna 

studie har ett gett ett resultat med hög validitet och reabilitet, vilket är tillfredsställande. 

Sammanhanget mellan olika delar i studien (koherens, noggrannhet och ärlighet) och det som 

hänt inom dessa delar i studien (öppenhet, noggrannhet och ärlighet) utgör det höga värdet.   

Det kan innebära risker att använda intervju som metod och basera en studie på material som 

samlas in via inspelade intervjuer som grovtranskriberas på dator. Viss information som kan 

framtas med hjälp av ”principer för transkription” (Norrby 2014, sid. 110) såsom om ett 

yttrande sägs med svag eller högre röst än normalt, går förlorad vid datainsamling och 

databearbetning.  Jag har även lyssnat på inspelningsmaterialet under analysprocessen.  För 

att minimalisera informationsförlust och eventuella missförstånd, har jag även bett mina 

informanter läsa igenom materialet. Ett exempel som kan nämnas i sammanhanget är 

benämningen PRIND som jag inte uppfattat korrekt under grovtranskriberingensarbetet, men 

som korrigerats av informanten Jessica, då hon läst igenom det grovtranskriberade materialet.  

 

En annan tanke som växt fram beträffande metodval är att det kan finnas fördelar med att 

använda tekniska verktyg där det används både bild och ljud. På så sätt kan forskaren 

uppfånga känslor och tankar som uttrycks och signaleras ut genom kroppsspråket med hjälp 

av en kamera. Då får forskaren ett bredare spektrum gällande datainsamling för bearbetning. 

Dock är detta endast möjligt under förutsättningen att informanterna ger sitt godkännande till 

att bli filmade. 

 

Valet av informanter har inte varit slumpmässigt, då jag noga valt ut erfarna och kompetenta 

verksamma lärare i en gymnasieskola med många olika program och inriktningar - både 

praktiska och teoretiska. Jag vill påpeka att denna studie är baserad på en liten lärargrupp och 

kan ha ett generaliseringsvärde ur ett representativt respektive kontextlikt perspektiv.  

 

 

6.3 Framtida forskning 

 

I framtida studier kan det vara intressant att undersöka om dessa tre lärare bibehåller 

arbetssätt och synsätt gällande interaktion och språkutveckling, samt om de vidareutvecklar 

sin undervisning, exempelvis med hjälp av fortbildningar av statlig karaktär eller med egna 

utbildningsinsatser. Det kan även vara intressant att undersöka om lärarna fortsätter i samma 

linje, då Läslyftet med statligt bidrag avslutas i juni 2018. Under denna period har skolan haft 

tid och förutsättningar att få kompetensutvecklingsinsats i didaktik, tillgå kollegialt lärande 

med stöd av handledare och material, applicera strategier och metoder, samt få 

kompetensutveckling i skolan nära knuten till ordinarie arbete och arbetstid. Arbetet har då 

pågått under tre år med insatser för utveckling av underisning med hjälp av strategier och 

metoder tillsammans med kollegor, för att få fördjupade kunskaper om didaktiska metoder i 

språk, läsning och skrivning  

(https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet). 

 

 

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet
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6.5 Slutsatser 

 

Resultatet byggt på den kvalitativa studien visar att läraranas synsätt och metoder stämmer 

överens med teorier om sambandet mellan interaktion och språkutveckling. Detta kan ha flera 

förklaringar. En sådan kan vara lärarnas utbildning och deras erfarenhet, samt 

yrkesskicklighet. En annan förklaring kan vara deras positiva attityd och inställning till ämnet 

och undervisningen, samt deras engagemang i sina elevers skolrelaterade resultat. En yttre 

faktor är Skolverkets projekt Läslyftet och tillämpning av dess innehåll i undervisningen. 

Detta i sig medför kollegialt lärande, vilket ger tillfälle för diskussioner och planering, samt 

gemensamma mål och samsyn. På så sätt får lärarna fortbildning med nya kunskaper i sitt 

yrke som vävs in i den dagliga undervisningen.  

 

Engagerade lärare brukar ta olika tillfällen i akt och föra pedagogiska samtal för råd- och 

tipsförfrågningar, råd- och tipsgivning, utbyte av erfarenheter, vidareutveckling av idéer, med 

mera. Dessa tre lärare arbetar med praktisk inriktning för förbättring och utveckling av 

skolans verksamhet. Teori blir en naturlig del av praktiken, där forskning och handling blir 

integrerade. Detta kan medföra förändringar som kan lösa praktiska problem i undervisningen 

och som kan leda till att lärare får större kännedom om olika fenomen, samt hur, när och var 

de bör ingripa för att uppnå det optimala gällande interaktion och språkutveckling. Det 

inledande resultatet kan ge möjlighet till förändringar som kan implementeras och utvärderas. 

Dessa tre lärare blir aktiva deltagare som undersöker olika aspekter av sin praktik, då de är 

verksamma i densamma praktik. Det krävs reflektion och framåtanda för att kunna 

åstadkomma yrkesutveckling. De utvärderar sina lektioner och utforskar processen med 

självdistans genom att ställa sig utanför och studera sin arbetsgång i praktiken. De är öppna 

och självkritiska och betraktar sig själva som lärare under utvecklingsprocess. De lär sig av 

sina genomförda lektioner och utvärderar sin prestation och det som sker i klassrummet, för 

att sedan återkomma med lösningar eller åtgärder. De strävar efter att förbättra sin 

undervisning genom att kombinera teori och praktik. På så sätt drivs undervisningen i linje 

med forsknings- och vetenskapliga grunder och undervisningen förs framåt. Detta leder till att 

undervisningen befinner sig i en ständig rörelse under pågående forskningsprocess. 

 

Med hänvisning till Skolverkets läroplaner kan man se att dessa lärare verkar planera och 

arbeta utifrån uppgifter och innehåll som är kognitivt utmanade, där det ingår stöttning. De 

strävar efter att göra upplägg som utgår ifrån det konkreta mot det abstrakta. Även om det inte 

uttrycks bokstavligen försöker lärarna vara tydliga med lärandemål för innehåll respektive 

språk. De strävar efter att anpassa innehåll och begrepp till elevernas språknivå och möta dem 

där de befinner sig i det aktuella läget i undervisningen. Vidare arbetar lärarna med att knyta 

begreppen till elevernas språk, både vardags- och skrivstil, samt deras erfarenheter. Eleverna 

får möjlighet att bearbeta innehåll både muntligt och skriftligt. Med hjälp av arbete i olika 

former som parvis, smågrupper och helklass, samt lärare-elev ger lärarna möjlighet till 

interaktion och samtal. Enligt Axelsson (2012) anses enigheten kring interaktion i 

undervisningen vara stor bland språkforskare (Axelsson med flera 2012, sid. 316). Denna 

studie kan visa att enigheten gäller även bland dessa tre lärare. De arbetar målmedvetet och 

använder interaktion som en naturlig del av undervisningen.  



25 

 

Källor 

Abrahamsson, Niclas. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

  

Axelsson, Monica. (2004). Skolframgång och tvåspråkig utbildning. I: Svenska som 

andraspråk- i forskning undervisning och samhälle. Red. Kenneth Hyltenstam & Inger 

Lindberg. Lund: Studentlitteratur.  

 

Axelsson, Monica, Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.) (2012). Flerspråkighet – 

En forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. www.vetenskapsradet.se. S. 247-353.  

 

Bjar, Louise. Liberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (Andra reviderade upplagan). Lund: Studentlitteratur.  

 

Dysthe, Olga. (1996) (1995). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dysthe, Olga. (2003). Dialog samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gibbons, Pauline. (2013). Stärk språket stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (3 uppdaterade upplagan). Stockholm: 

Hallgren & Fallgren. 

 

Golden, Anne. (2005). Minoritetselever og ordforrådet i laereboker. I: Språket och kunskapen. 

Att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapporter om svenska som andraspråk 

(ROSA) 7. Red. Inger Lindberg & Karin Sandwall. Göteborg: Institutet för svenska som 

andraspråk, Göteborgs universitet. S. 115–128. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797 

 

Gröning, Inger. (2006). Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser. Svenska i utveckling nr 

22 (=FUMS rapport nr 218). Uppsala: Uppsala universitet. Kap. 1–4. Även i Gröning, Inger. 

(2006). Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. (Digitala skrifter från nordiska 

språk 1). Institutionen för nordiska språk, Uppsala: Uppsala universitet. (30 s.) 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6793 (20 maj 2015). 

  

Hajer, Maaike & Theun Meestringa. (2014). Språkinriktad undervisning - en handbok. 2 uppl. 

Stockholm: Hallgren & Fallgren.  

 

Holmegaard, Margareta & Wikström, Inger. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I: 

Svenska som andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle. Red. Kenneth Hyltenstam 

& Inger Lindberg. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lindberg, Inger. (2004). Samtal och interaktion- ett andraspråksperspektiv. I: Svenska som 

http://www.vetenskapsradet.se/
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797


26 

 

andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle. Red. Kenneth Hyltenstam & Inger 

Lindberg. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindberg, Inger. (2001). Samtalet som didaktiskt verktyg. I: Symposium 2000. Ett 

andraspråksperspektiv på lärande. Red. Nauclér, Kerstin. Stockholm: LHS Förlag. S. 63–85. 

(22 s.)  http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-

symposierapporter/symposium-2000-ett-andraspr%C3%A5ksperspektiv-p%C3%A5-

l%C3%A4rande-1.83983 (20 maj 2015). 

 

Norrby, Catrin. (2014). Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Tredje upplagan. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Norrby & Håkansson. (2007). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk 

i och utanför Sverige. 

 

Schleppegrell, Mary J. (2006). The challenges of academic language in school subjects. I: 

Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapporter om 

svenska som andraspråk (ROSA) 7. Red. Lindberg, Inger & Karin Sandwall. 

Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet. S. 47–68. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797 

 

Short,  Deborah J. (2006). Teaching and learning content through a second language. I 

Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapporter om 

svenska som andraspråk (ROSA) 7. Red. Lindberg, Inger & Karin Sandwall. 

Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet.  

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797 

 

Skolverket (2011). Läroplaner Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.  

 

Skolverket (2011). Läroplaner Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning.  

 

Skolverket (2016). Läslyftet.  

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet  

 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

 

Saville-Troike, Muriel. (2006). Introducing second language acquisition.  Cambridge university press. 

 

Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (2013). Forskningsetiska principer inom humanistis-samhällsvetenskaplig 

forskning. 

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLruOJiq7SAhWGXCwKHWeRDBQQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fnatprov.edu.uu.se%2FdigitalAssets%2F173%2Fc_173998-l_3-k_lgr11.pdf&usg=AFQjCNHQEHF73iLsJVGeEOpbwhU_wjzdgQ&sig2=dymiUMaLaD6kDRav5oZkXw
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqht_yja7SAhVKCywKHYBaBWkQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Flaroplaner-amnen-och-kurser%2Fgymnasieutbildning&usg=AFQjCNHroNN_yNMO-xa2Z1e13JcUkcoQaw&sig2=L5e5zzMY-_OMXZ5_sDfNhA
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet


27 

 

Viberg, Åke. (1993). Andraspråksinlärning i olika åldrar. I: Svenska som andraspråk. Mera 

om språket och inlärningen. Lärarbok 2. Red. Eva Ceru. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Viberg, Åke. (2005). Svenska som andraspråk i skolan. I: Tvåspråkighet med förhinder? 

Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Red. Kenneth Hyltenstam. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Bilaga 1 

 

Brev 

 

Hej, 

Jag ska skriva en C-uppsats i Svenska som andraspråk som kommer att handla om samtal, 

interaktion och språkutveckling. Jag behöver tre informanter för intervju och därför vänder 

jag mig till er! Naturligtvis kommer ni att vara anonyma, då jag följer Vetenskapsrådets etiska 

regler (2013). Jag kommer även att be er skriva under ”skriftligt samtycke enligt 

personuppgiftslagen (1988:204).  

 

 

Hoppas ni kan och vill ställa upp! 

 

Ha en bra dag! 

 

Farangis Djerf 

 

 

Nedan följer intervjufrågorna: 

Presentation:  

Vad har du för utbildning? Hur länge har du verkat som lärare? 

 

Elevgrupp: 

Kan du beskriva gruppen lite? (tid i Sverige, språknivå, skolbakgrund). 

Vilka olika elevgrupper har du arbetat med gällande skolbakgrund? 

Vad tänker du på när du ska planera för klassrumsinteraktion?  

På vilka sätt kan du skapa förutsättningar för elever att använda språket som verktyg i grupp- 

och temaarbete?  

Vilka aktiviteter för samtal och interaktion kan förekomma i klassrummet?  

Vad anser du är de största utmaningarna för dig som pedagog gällande former för interaktion i 

klassrummet? 

Vad är din uppfattning om vilka aktiviteter för interaktion som är vanligt förekommande i ditt 

klassrum? 



29 

 

Vilka för- och nackdelar ser du med olika aktiviteter som du planerar?  

Vilka aktiviteter i klassrummet betraktar du som viktigast för elevernas 

språkutveckling? 

Spelar elevernas skolbakgrund roll när du planerar för klassrumsinteraktion? På vilket sätt? 

 

Följdfrågor: 

Kan du ge ett exempel på detta? 

Hur tänker du då? 

Varför gör du på det viset? 
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Bilaga 2 
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