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Sammanfattning 

I föreliggande studie redogörs för samtalet som språkutvecklande aktivitet och ett försök att 
bedöma dess konsekvenser för val av innehåll och arbetsmetoder i undervisningen. Ytterligare görs 
en undersökning av vilka språkutvecklande metoder som används på en grundskola med 
flerspråkiga klasser genom klassrumsobservationer för att studera interaktionen lärare-elev samt 
genom djupintervjuer med lärare, specialpedagoger och biträdande rektor. 
Denna studie använder både kvalitativa och kvantitativa metoder för att belysa undervisning, 
interaktion och lärande i flerspråkiga klasser. Resultatet av min studie visar att lärarna till stor del 
fortfarande dominerar talutrymmet i klassrumsinteraktion trots att den delade uppfattningen bland 
lärarinformanterna var att betona interaktionens betydelse för inlärningen av kommunikativa 
funktionella färdigheter. Resultatet belyser alltså en viss diskrepans mellan lärarnas egen 
uppfattning och den praktiska tillämpningen. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
     En god behärskning av det svenska språket är en förutsättning för att en person ska 
kunna vara aktiv deltagare i samhällslivet och då även i skolan. Detta har blivit än mer 
viktigt i det mångkulturella samhälle som vårt land numera är och som även speglar 
skolans värld där mångfalden och flerspråkighet hör till regeln snarare än till undantagen. 
Språket är det redskap varmed eleven kan inhämta kunskap och förbättra sina 
lärandevillkor.  
 
     Enligt läroplanen Lpo94 har skolan som uppdrag att organisera en likvärdig utbildning 
som är anpassad till varje elevs bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper samt 
även främja och utveckla en förståelse för den kulturella mångfalden inom landet ( Lpo94: 
1 ) 
     Det krävs att dagens pedagoger har goda insikter i språkutvecklande arbetssätt och en 
multikulturell kompetens för att kunna fullfölja uppdraget och främja elevers 
språkutveckling. 
 
     Myndigheten för skolutveckling har i sin publikation Svenska som andraspråk-En 
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning formulerat sig på följande sätt:” 
Svenska som andraspråk är skolans viktigaste ämne för elever som inte har börjat sin 
språkutveckling på svenska. Ämnet syftar till att eleverna ska nå funktionell behärskning av 
det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. I 
förlängningen blir det en viktig demokratifråga som handlar om alla människors 
möjligheter att kunna påverka samhället med hjälp av olika språkliga verktyg.” 1    
 
     För att eleverna ska nå funktionell behärskning krävs det att de får möjligheter att träna 
språket i konkreta situationer som knyter an till elevens egna erfarenheter. Synen på 
färdighetsträning och språkinlärning har förändrats. Detta har jag själv erfarit som 
svenktalande elev i den finska skolan under 1970- och 80-talen där betoningen låg på en 
närmast [atomistisk] uppdelning av kunskaperna i exempelvis ordkunskap, rättstavning och 
grammatik och man lärde in de olika språkliga momenten separat.  
 
     I den svenska kursplanen idag läser man:” Språkutveckling sker inte isolerat utan är 
alltid knuten till ett innehåll. För att ett språk skall bli väl befäst och utvecklas krävs att 
språket används i olika sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll.” 2 Kanske kan 
man tolka detta som att kravet på den formella kunskapen har minskat och/eller att den 
snarare utvecklas i takt med att eleven får möjlighet att tänka och tala kring ett 
”meningsfullt innehåll”. En mera holistisk språksyn än den många gånger tidigare 
formaliserade atomistiska synen. 
 
     Eftersom jag själv är blivande lärare i ämnet svenska som andraspråk så finner jag det 
viktigt att fördjupa min egen kunskap i hur man som lärare kan arbeta språkutvecklande i 
flerspråkiga klasser, hur eleverna kan bibehålla en aktiv tvåspråkighet och att 
tvåspråkigheten därmed blir additiv.3

 
1 Myndigheten för skolutveckling, 2007, s 21   
2 Skolverket, kursplan i Svenska som andraspråk, år 2000, s 104  

3 Detta förordas enligt kursplanen, ibid., s 105 samt se Viberg, s 105 som med termen ”additiv” menar 

  att man adderar ett nytt språk till sitt första; man utökar sin språkliga repertoar utan att det första 



 3

                                                                                                                                                                

Min förhoppning är att denna studie ska belysa både problem och möjligheter som jag 
själv kommer att möta i min framtida undervisning. Jag hoppas kunna få fler insikter i hur 
det kan se ut i praktiken genom mitt besök på en skola med flerspråkiga elever.  
     Eftersom den mesta språkinlärningen sker i klassrummet så kommer ämnet för min 
studie att beröra just klassrumssamtalen mellan lärare och elever och deras eventuella 
språkutvecklande potential samt språkutvecklande arbetssätt och metoder.  
 
     Inom andraspråksforskningen har samtal och interaktion  i klassrummet länge varit ett 
centralt och omdiskuterat tema ( Lindberg, 2005 och Gibbons, 2002 ). De flesta forskare 
menar att det finns ett samband mellan samtal och andraspråksutveckling och lärande 
överhuvudtaget. I min studie söker jag få en bild av hur arbetssätt baserat på samtal och 
interaktion främjar flerspråkiga elevers språkutveckling.  
     Jag avser att i litteraturgenomgången belysa vilka slags samtal och vilken typ av 
interaktion kan räknas vara särskilt viktiga i själva inlärningsprocessen. Främst kommer jag 
att utgå från den sociokulturella teorin och hur den har tolkats av framför allt Roger Säljö ( 
2000 ) och Olga Dysthe ( 1998, 2003 ) båda inspirerade av Lev Vygotsky.  
 
     Min egen bakgrund som språkelev och blivande språklärare gör att jag hoppas kunna 
omsätta det jag sett och lärt mig av denna studie i min kommande yrkesroll och hur jag som 
lärare i svenska som andraspråk ( jag kommer i texten även att använda begreppet 
SAS=svenska som andraspråk ) och grundskollärare på bästa sätt ska kunna främja 
elevernas språkinlärning. Resultaten i min studie kan naturligtvis inte generaliseras 
eftersom jag endast besöker en grundskola och sammanlagt tre olika klasser, men det kan 
ändå ses som ett exempel på hur en viss skola arbetar med flerspråkiga elever, hur 
klassrumsinteraktionen ser ut och vilka [språkutvecklande] arbetsmetoder som används. 
     Centrala begrepp i min studie är: flerspråkighet, samtal, interaktion, sociokulturell teori. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 

     Syftet med mitt examensarbete är att försöka få inblick i hur lärare i årskurs 2 kan arbeta 
språkutvecklande i klasser med flerspråkiga elever och framför allt vad klassrums-
interaktionen och samtal kan ha för språkutvecklande potential.  
 
Frågor jag ställer mig som utgångspunkt för min studie är följande: 
 

 Hur kan andraspråksundervisningen se ut i grundskolans flerspråkiga klassrum?  
 Vilka språkutvecklande metoder och arbetssätt använder lärarna ? 
 Vilka samtal förekommer mellan lärare och elev och hur ser dessa ut?   

 
     Vidare har jag för avsikt att titta närmare på flerspråkiga elevers språkliga bakgrund för 
att fördjupa min egen förståelse för denna grupp som är så påtaglig i den svenska skolan 
idag. Med denna grupp menas huvudsakligen barn som har språkliga och även kulturella 
erfarenheter som skiljer sig från de enspråkigt svensktalande eleverna. Här utgår jag främst 
från det som den svenska kursplanen förespråkar, nämligen aktiv tvåspråkighet och hur det 
tar sig i uttryck i en svensk skola och att tvåspråkigheten därmed blir additiv. Eftersom 

 
  [språket] förlorar något genom detta. 
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Lpo94 är ett juridiskt bindande dokument som läraren skall följa är detta perspektiv därför 
relevant för andraspråkslärare att beakta i sin undervisning. 4

     Avsikten med min studie är att försöka belysa den interaktion som förekommer i ett 
flerspråkigt klassrum mellan lärare och elever. Undersökningen är framför allt inriktad mot 
samtal i lärarledda lektionssekvenser med syfte att undersöka och beskriva både lärarens 
och elevernas olika muntliga aktiviteter.  
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
     För att fördjupa min kunskap om andraspråksinlärning och teorier om interaktionens 
betydelse för språkutveckling har jag läst aktuell litteratur som behandlar dessa frågor och 
som jag finner relevant för min studie. Av naturliga skäl har jag gjort en avgränsning då det 
under de senaste decennierna har gjorts omfattande forskning om både 
klassrumsinteraktion som sådan och interaktionens betydelse för andraspråksinlärning ( 
Sinclair & Coulthard (1975)  Hatch (1978), Nunan (1987), Gass (1997), Swain (1985) 
Cummins (1994), Long (1983), Donato (1994), Mehan (1991), Wong Filmore (1991) bara 
för att nämna några ). 
 
     Vad gäller frågor om flerspråkighet och andraspråksinlärning har jag valt litteratur av 
Gisela Håkansson (2003), Jan Einarsson (2004) och Åke Viberg ( 1987 ). Jag har även läst 
om Merrill Swain genom Rod Ellis (1997) och Margareta Södergårds avhandling om 
språkbad (2002) samt Patsy M. Lightbown & Nina Spada (1999) som tar upp tre olika 
perspektiv på [språk]inlärning.  
 
För att bättre kunna analysera det som jag observerat har jag funnit det viktigt att försöka 
fördjupa min förståelse i olika tolkningar av tvåspråkighet/flerspråkighet och 
andraspråksinlärning/undervisning och vad som menas med begrepp som aktiv 
tvåspråkighet, additiv-subtraktiv tvåspråkighet osv. I stycket om samtal och interaktion 
fokuserar jag främst på Inger Lindbergs avhandling (1995) och Pauline Gibbons 
erfarenheter av undervisning i ett ESL klassrum ( English as a Second Language ) i 
Australien (2002) samt även vissa av de hänvisningar de gör i sina respektive böcker ( 
Inger Lindberg hänvisar bl a till E. Hatch och D. Nunan ). De kommer även att tangera 
stycket om klassrumsforskning och klassrumsinteraktion förutom Douglas Barnes (1978) 
och J.M Sinclair & R.M. Coulthard genom Michael Stubbs (1982), och Jan Einarsson 
(2004).  
 
     Mitt perspektiv är sociokulturellt baserat och inspirerat av Lev S Vygotsky och hur han 
har tolkats av Roger Säljö (2000), Inger Lindberg (1995, 2000, 2005) Pauline Gibbons 
(2002), Lisbeth Dixon-Krauss (1996) och Olga Dysthe (1998, 2003). Den teoretiska 
utgångspunkten för min studie är alltså ett [sociokulturellt] perspektiv på lärande som 
innebär att man ser [språk]kunskaper och andra färdigheter som något som vi lär i ett 
socialt sammanhang genom kommunikation och interaktion med varandra. Jag kommer att 
försöka beskriva hur interaktionen och dess betydelse för [andraspråks]inlärning har tolkats 
av dessa forskare som alltså delar samma utgångspunkt att det finns ett samband mellan 
social interaktion och [språkligt] lärande. 
 
 

 
4  Se Lpo94 samt Johansson & Svedner ( 2006 ), Examensarbetet i lärarutbildningen, s 102 ff 
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3.1  Flerspråkighet och andraspråksinlärning 
 
     Det har skrivits mycket om tvåspråkighet, flerspråkighet och andraspråksinlärning och 
det är viktigt att särskilja förstaspråks- och andraspråksutveckling. Samtidigt förstår man 
komplexiteten när vi alla vet att det finns barn idag som växer upp med flera språk eller 
barn som växer upp med ett första språk inom familjen men sedan introduceras till ett andra 
språk. Att definiera två-eller flerspråkighet är inte helt lätt. Några forskare menar att man 
inte behöver ha en optimal språkbehärskning för att få kalla sig tvåspråkig utan att det 
räcker med att man använder sig av två eller flera språk i sin vardag eller kan kommunicera 
( det andra språket ) i vanlig vardaglig kommunikation. 5 Gemensamt för flerspråkiga 
elever är dock att de alla mer eller mindre använder två eller flera språk varje dag och detta 
kan, enligt Håkanssons (2003) definition, definieras som tvåspråkighet och/eller 
flerspråkighet.  
     Jag väljer att utgå från denna definition, nämligen att elever som använder mer än ett 
språk i sitt dagliga liv kan kallas flerspråkiga. Eftersom jag ämnar undersöka flerspråkiga 
barn i skolan kan det vara på sin plats att beskriva det som brukar kallas för additiv och 
subtraktiv tvåspråkighet och som berör framför allt tvåspråkiga barns språk- och 
identitetsutveckling. Åke Viberg ( 1987 ) menar att man med termen ”additiv” syftar på att 
barnet adderar ett nytt språk till sitt första och att man utökar sin språkliga repertoar utan att 
det första språket förlorar något genom detta. 6 En additiv tvåspråkighet innebär att 
skolmiljön både uppmuntrar elevens tillägnande av ett nytt språk och en ny kultur samtidigt 
som han/hon bibehåller sitt första språk emedan en subtraktiv tvåspråkighet innebär att 
andraspråket av olika skäl tar över det första språket. En sådan ”additiv” skolmiljö anses 
vara gynnsam för tvåspråkiga elever och för deras skolresultat och även den svenska 
kursplanen förordar aktiv tvåspråkighet, dvs ”att utveckla och behålla förstaspråket och 
samtidigt utveckla och lära sig sitt andraspråk till förstaspråksnivå och uppnå en funktionell 
behärskning av det [svenska] språket som är i nivå med den som elever med svenska som 
förstaspråk har”. 7

  
     Teorierna om andraspråksinlärning är många. Gemensamt för forskningen från 1970-
talet och framåt är att man framhåller interaktionens betydelse för utveckling av 
andraspråket. Merrill Swain betonar vikten av utflöde ( output ) vid inlärningen av ett 
andraspråk och menar att inte bara inflödet utan även den egna produktionen är en 
förutsättning för optimal inlärning.  Hon tar upp begreppet ”pushed output” där inläraren 
pressas till att uttrycka sig så precist som möjligt. Inläraren är, enligt Swain, också 
beroende av återkoppling från läraren och hon menar att denna återkoppling kan ske genom 
förhandling, expansioner och omformuleringar eller genom andra rättelser. Swain betonar 
alltså produktionens betydelse i andraspråksinlärningsprocessen och där interaktionen och 
förhandlingen spelar en betydande roll. 8 Swain menar vidare att utflödet hjälper inläraren 
att själv bli medveten om sina luckor i sitt interimspråk och också att testa olika hypoteser 

 
5 För ytterligare definitioner se J Einarsson, Språksociologi, s 88 ff och G Håkansson, 

Tvåspråkighet hos barn i Sverige s 13 ff 

6  Åke Viberg ( 1987 ), Vägen till ett nytt språk- andraspråksinlärning i ett 

utvecklingsperspektiv, s 105 

7  Se kursplanen för svenska som andraspråk för grundskolan, år 2000  
8  Se Margareta Södergårds avhandling; Interaktion i språkbadsdaghem-lärarstrategier och barnens 
   andraspråksproduktion, 2002, s 29-30  
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samt att göra metareflektioner; dvs att reflektera över sitt eget lärande eller identifiera olika 
problem med utflödet. 9      
 
     Lightbown & Spada visar hur synen på första- och andraspråksutveckling förändrats 
från    nativistisk, behavioristisk och interaktionistisk. 10 Det som är aktuellt idag är det 
interaktionistiska perspektivet som betonar omgivningens och interaktionens betydelse för 
språkutveckling. Här har Lev Vygotsky och hans tankar om språket som ett socialt 
fenomen fått ett starkt genomslag. Enligt Vygotsky sker all språkutveckling genom social 
interaktion och att ett barn/en elev kan i en stödjande/stöttande språkmiljö avancera och 
utvecklas till en allt högre språklig och kognitiv nivå samt därigenom även öka sin  
prestationsförmåga jämfört med vad denne hade kunnat göra på egen hand. 11     
 
     Framför allt är det i samtal och interaktion med mera kompetenta andraspråkstalare som 
inläraren/eleven kan utveckla sina egna språkliga resurser. Detta kan ses som en tolkning 
av Vygotskys begrepp ZPD eller ” the zone of proximal development ” och vanligen 
översatt till svenska som ” zonen för närmaste utveckling ” där eleven s a s kan utöka sina 
språkliga resurser i samarbete med exempelvis en lärare och där barnet inte skulle kunna nå 
denna språkliga nivå på egen hand. Under punkt 3.5 utvecklas den sociokulturella teorin 
vidare.  
 
  Samtal som didaktiskt verktyg-kommunikativ språkundervisning 
 
      Den svenska kursplanen betonar samtalets betydelse och att språkundervisningen skall 
innefatta en funktionell färdighetsträning där samtalet ligger som en av grundstenarna för 
detta och att språket används kring ett meningsfullt innehåll. Inom den kommunikativa 
språkundervisningen ( CLT= Communicative Language Teaching ) har man ofta betonat 
vad man säger och inte hur man säger det, dvs man har utgått från helheten först ( 
holistiska ) före den formella, styrda och grammatikfokuserade ( atomistiska ) 
undervisningen och att det senare på ett mera naturligt sätt utvecklas som ett resultat av det 
första. Min förståelse av den svenska kursplanen är att den förespråkar denna 
kommunikativa helhetssyn på språkinlärning för att genom fokus på samtal och 
kommunikation ge eleverna så gynnsamma inlärningsförutsättningar som möjligt.  
 
     Gibbons ( 2002 ) och Lindberg ( 1995, 2000, 2005 ) har studerat samtalet och dess 
språkutvecklande potential. Samtalet är, enligt Gibbons, något fundamentalt i ett språk-
klassrum och interaktionen mellan lärare och elever samt mellan elever och elever är 
centrala byggstenar i själva inlärningsprocessen. Gibbons säger att en undervisning som 
ska främja andraspråksutveckling bör bygga på att [läraren] använder sig av alternativa 
interaktionsmönster i klassrummet och försöka integrera både språk-och 
kunskapsutvecklingen.[ min kursivering ]  
 
     Gibbons ger tydliga exempel på hur eleverna i ett flerspråkigt och mångkulturellt 
klassrum går från en kontextberoende muntlig språkanvändning ( vardagsspråk ) till en 

 
9  Se Rod Ellis, Second Language Acquisition, s 47   
10 Se Lightbown & Spada ( 1999 ), How languages are learned, s 9 ff för närmare definition av 

första-och andraspråksinlärning utifrån de olika perspektiven och framför allt s 42 ff som också tar upp 

Evelyn Hatch och hennes syn på andraspråksinlärning genom konversation/interaktion ( Se även punkt 

2.3 ) 

11 Ibid., s 23 ff  
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kontextoberoende språkanvändning ( skolspråk samt skriftlig produktion ) och där eleverna 
tillsammans med läraren gemensamt och successivt konstruerar en klassrumsdiskurs. [ min 
kursivering ] Lärarens roll här är att stötta och ledsaga eleverna mot målet och även ge 
eleverna ett språkligt stöd. 12 Lärarens roll underskattas inte utan han/hon finns med hela 
tiden för att främja elevernas språkutveckling men också deras kognitiva utveckling. 
Gibbons betonar också vikten av den egna språkproduktionen för att successivt bearbeta 
språket på en alltmer djupare nivå ( Jfr Swain ) och detta sker sålunda genom interaktion, 
inte genom ett mera passivt lyssnande.  
 
     Man ser tydliga influenser hos Gibbons av den sociokulturella teorin och dess betoning 
på social interaktion. Förutom lärarens roll som ”stöttepelare” betonar också Gibbons 
vikten av grupparbete där eleven får fler tillfällen till interaktion ( elev-elev ) och även fler 
tillfällen att ställa frågor för att uppnå en bättre förståelse. Samtidigt kan smågruppsarbetets 
fördelar många gånger också vara att det kan kännas tryggare för vissa elever som inte 
gillar att tala inför storgrupp. Även Gibbons framhåller samtidigt vikten av att läraren 
väljer gruppuppgifter som kräver interaktion. [min kursivering] 
 
” [---] we have seen that both student-student and teacher-student talk can provide rich contexts for second 
language development. But just allowing talk to occur is not enough. Productive talk does not just happen- it 

needs to be deliberately and systematically planned. 
[---] How tasks are designed, how group work is set up, and how teachers respond to students all impact on 

how effective classroom talk is in supporting language development.” 13   
 

     Lindberg har också studerat samtalet och dess roll i andraspråksinlärning och 
andraspråksundervisning. 14  
     I sin avhandling ( 1995 ) tar Lindberg upp exempel på vad som menas med 
kommunikativ språkundervisning och betonar interaktionens betydelse samt ett stödjande 
socialt och emotionellt klimat där inlärarna får möjlighet att aktivt delta i kommunikativa 
aktiviteter för att därigenom utveckla sina funktionella språkfärdigheter. 15    
     Detta överrensstämmer väl med den svenska kursplanen och de strävansmål som finns 
fastlagda inom SAS, dvs att ”eleverna ska nå en funktionell färdighet.” 16  Lindberg nämner 
också Lightbown som i sin tur refererar till ett närmande mellan andraspråksinlärnings-
forskningen och den kommunikativt inriktade språkundervisningen som, trots att de i stor 
utsträckning har utvecklats oberoende av varandra, båda talar för ett [språkutvecklande] 
arbetssätt som grundar sig på aktiviteter som gynnar en kreativ och kommunikativ 
språkanvändning och som leder bort från en ensidigt formbaserad och lärarstyrd 
undervisning.  
     Fem olika drag som Lindberg har hämtat från Nunan ( 1991 ) och som kännetecknar 
kommunikativ språkundervisning kan vara av vikt att nämna i sammanhanget: 17    

 
12 Se Pauline Gibbons, Scaffolding Language-scaffolding learning-teaching second language 

learners in the mainstream classroom, s 40 ff  

13 Ibid., ( Gibbons, 2002 ) s 38   

14 Se Lindbergs avhandling, Second Language Discourse in and out of Classrooms, 1995 och 

boken Språka samman-Om samtal och samarbete i språkundervisning, 2005 

15 Lindberg, 1995, s 15-17 

16 Se kursplan i SAS, s 102 

17 Lindberg, 1995, s 16 
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• En stark betoning på interaktionens betydelse för inlärning av kommunikativa 

färdigheter 
• Prioritering av autentiskt material i undervisningen 
• Möjligheter för inlärarna att fokusera inte bara på själva språket utan också på sin 

egen inlärning ( s k metareflektioner; min anmärkning ) 
• Tillvaratagande av inlärarnas egna erfarenheter som utgångspunkt för 

undervisningen 
• En strävan att koppla språkinlärningen i klassrummet till språkliga aktiviteter 

utanför klassrummet ( s k autentiskt språk; min tolkning ) 
 
     Även här finns klara likheter med den svenska kursplanen i svenska som andraspråk 
som också tar upp nyckelbegrepp som; ”att språket används kring ett meningsfullt 
innehåll”, ”utan för tidiga krav på formell korrekthet”, ”att lära sig hur det egna lärandet på 
ett andraspråk går till”, etc. Lindberg hänvisar även till Evelyn Hatch ( 1978 ) när hon tar 
upp samtalets centrala betydelse för andraspråksutvecklingen och där hennes diskursanalys 
analyserar inflödet som både riktas till barnet/eleven och barnets/elevens egen 
språkproduktion.  
     Det är det samarbete som uppstår just i samtal mellan exempelvis lärare-elev som kan 
ge upphov till ett inflöde som kan verka gynnsamt på språkinlärningen och att de båda två 
har möjlighet att påverka nivån på inflödet. 18 Lindberg menar också att Hatch ser samtalet 
som själva grunden för syntaktisk utveckling. Enligt Hatch tillhandahåller samtalet ramar 
och modeller för språkinläraren där samtal med infödda talare ( native speakers ) kan ges 
en syntaktisk fullständig form genom att läraren/infödda talaren stöttar, fyller på och s a s 
bygger ut inlärarens repliker; oftast i form av s k revideringar eller ”omtagningar”.  
     Lindberg har i andra publikationer också tagit upp Pauline Gibbons och att samtalet 
enligt henne bör få en mera förhandlande karaktär för att uppnå en ömsesidig förståelse 
och att detta anses vara gynnsamt för andraspråkutvecklingen. Lindberg nämner även det 
kollaborativa samtalet där inlärare i olika smågruppsaktiviteter kan fungera som 
språkutvecklande stöd för varandra, pröva egna hypoteser om språket samt uppmärksamma 
olika drag i språket. Här refererar även Lindberg till Merrill Swain ( 1995 ). 19  Lindberg 
betonar själv vikten av smågruppsarbete och att där ge eleverna möjlighet till vad hon 
kallar ”fria samtal”.  
 
” Det råder inget tvivel om att arbete och samtal i mindre grupper på många sätt kan stimulera eleverna till 

eget utforskande av språket tillsammans med andra elever som här spelar en viktig roll som stöd och 
bollplank. Utifrån ett språkutvecklingsperspektiv ger smågruppsarbetet dessutom unika möjligheter för 

eleverna att delta i fria samtal och tillämpa diskursrelaterade och pragmatiska färdigheter som att ta ordet, 
introducera samtalsämnen, förhandla och argumentera.  

Man får emellertid inte glömma bort att det didaktiska ansvaret även här ligger på läraren som spelar en 
avgörande roll som den som organiserar, förbereder och följer upp arbetet i grupperna. ” 20

 
18 Ibid., s 25 ff 

19 Se Inger Lindbergs artikel i Symposium 2000-ett andraspråksperspektiv på lärande, Barn och  

    ungdomars lärande i teori och praktik, ( red. ) Kerstin Nauclér,  Nationellt Centrum för sfi och 

    svenska som andraspråk  

20 Inger Lindberg, Språka samman-Om samtal och samarbete i språkundervisning, 2005, s 237-

238 
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     L2-forskare är överrens om interaktionens och samtalets roll för andraspråksutveckling 
och både Lindberg och Gibbons betonar smågruppsarbetets betydelse och det s k 
kollaborativa samtalets roll där inlärarna kan lära av och stödja varandra. Detta innebär att 
elevens egen språkproduktion är viktig för själva inlärningen och språkutvecklingen och att 
eleven därmed får och ska ges möjlighet till att prata. 
 
  Klassrumsinteraktion och klassrumsforskning   

 
     Jag kommer här att ge en kortfattad bild av den allmändidaktiska forskningen kring 
klassrumsinteraktion. Barnes ( 1978 ) har i en interaktionsmodell för undervisning och 
inlärning undersökt hur talet och gruppsamtalet i en klassrumssituation fungerar. För att 
bryta den traditionella lärarstyrda undervisningen som enligt Barnes hämmar elevernas 
inlärning och istället förs på lärarens egna villkor krävs att eleverna får möjlighet att 
använda språket i en mera utforskande eller sonderande funktion, oftast då i samråd med 
jämnåriga kamrater genom smågruppsarbete.21  
 
     Barnes menar att vi bör komma ifrån de klassiska ”fråga-svar teknikerna” som används i 
alltför hög grad i alltför många klassrum och han redogör för en komplex palett av 
orsakssamband till denna traditionella teknik; lärarens egen kunskapssyn eller 
kontrollbehov, lärarens kontroll av kunskap hos eleverna, lärarens maktposition gentemot 
eleverna osv. Barnes arbetssätt med ett mera sonderande tal innebär att eleverna får s a s 
”tänka högt” och härmed kontrollera tänkandet samtidigt som de aktivt medverkar i själva 
inlärningsprocessen. Det sonderande talet enligt Barnes definition påminner en aning om 
det förhandlande samtalet som Gibbons tar upp och som nämns i punkt 3.2.  
 
     Barnes hänvisar också till Jerome Bruner ( amerikansk psykolog som först myntade 
begreppet ”scaffolding”, se punkt 2.5  ) och Lev Vygotsky där båda understryker språkets 
betydelse för den kognitiva utvecklingen. Språket är sålunda ett instrument som hjälper 
[eleverna] att bli delaktiga i livet samt att aktivt omtolka sitt liv och omvärld. Genom 
språket både mottar de [världen] och skapar en mening i det för deras egna syften. 22    
          
     I den tidigare klassrumsforskningen har man också visat att det är läraren som 
dominerar det offentliga samtalet i klassrummet. ( den kända 2/3 dels regeln som innebär 
att läraren upptar 2/3 av talutrymmet) 23 Idag är det andra röster som hörs och man menar 
att det förekommer många fler elev-elev samtal och/eller elev-initierade arbetspass och här 
behöver man naturligtvis även titta på de olika aktiviteternas karaktär och huruvida det är 
en lärarledd eller icke-lärarledd aktivitet.( Jfr Lindberg avhandling )  
 
     Lindberg tar bl a i sin bok upp den franska forskaren Marie-José Gremmo ( 1985 ) som 
menar på att talhandlingar i en klassrumskontext bör ses utifrån de språkliga privilegier, 
rättigheter och skyldigheter som är bundna till elevernas eller lärarnas egna sociala roller 
och som enligt Gremmo skiljer sig åt. 
 
  

 
21 Douglas Barnes, Kommunikation och inlärning, s 29 ff  
22 Ibid., ( Douglas Barnes, 1978 ) s 107 

23 Se Lindbergs hänvisning till Flanders i Språka samman, s 77  
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Lärarens maktposition är rätt uppenbar när lärarens rättigheter sammanfattas av Gremmo 
på följande sätt ( Jfr Barnes ) 24: 
 

• Läraren har rätt att initiera och delta i alla typer av samtal i klassrummet 
• Läraren har rätt att avgöra längden på och avsluta alla samtal i klassrummet 
• Läraren har rätt att fördela ordet och besluta om andra deltagares rätt att ta ordet 
• Läraren har rätt att inkludera respektive exkludera andra deltagare i samtal 
• Läraren har rätt att vara den enda möjliga mottagaren av vilket som helst inlägg från 

andra deltagare 
• Läraren har rätt att inleda närhetspar av typen fråga-svara, klaga-be om ursäkt, 

erbjuda-acceptera     
 
     Även Einarsson skriver om interaktionen i ett klassrum som ett exempel på ett 
institutionellt assymmetriskt samtal och som kännetecknas just genom att de är uppbyggda 
kring en ojämlik samtalssituation; dvs relationen mellan deltagarna inte är jämlik utan 
assymmetrisk. Men han nämner också att ”skolsamtalen” innefattar andra kategorier som 
exempelvis gruppdiskussioner och redovisningar och som kan liknas mera vid symmetriska 
samtal; dvs ett mera jämbördigt förhållande mellan deltagarna och ett mindre stereotypt 
mönster vid replikväxlingar. Einarsson visar också på att just ordet samtal är ett vanligt 
förekommande ord i skolans styrdokument men att vi sällan förbinder det med 
kommunikationen i skolvardagen eftersom det är läraren som oftast har rätten att både 
fråga och bedöma svar. 25        
     En annan dominerande struktur som varit återkommande i analyser av 
klassrumsinteraktion är den tredelade inramning som har benämnts som I-R-F ( initiativ-
response-feedback/uppföljning ) där det inledande initiativet är en lärarreplik följt av ett 
elevsvar och som i sin tur kommenteras med en uppföljande replik. Detta är språkliga drag 
som kännetecknar en traditionell lärarledd lektion.  
     Sinclair och Coulthard är två lingvister som har studerat dessa språkliga mönster som 
kännetecknar en klassrumsinteraktion och de menar också ( liksom Gremmo ) att det under 
en lärarledd lektion är just läraren som har rätt att yttra sig när som helst men att eleven i 
sin tur tilldelas den rätten av läraren som s a s har mandat att avgöra vem som ska svara.  
     Däremot uppträder en helt annan interaktionsstruktur när en elev ställer en fråga 
eftersom eleven ofta inte värderar eller ger feedback på sin lärares svar. Här får vi då 
strukturen I-R utan F. Sinclair & Coulthard tar också upp begrepp som ram och fokus där 
ramar har till uppgift att markera gränser under lektionen och manifesteras med ett litet 
antal ord som; bra, rätt, OK etc [ av läraren ] emedan fokusdrag visar vad lektionen skall 
handla om härnäst. Både ram och fokus är exempel på en avgränsningsinteraktion och som 
i sin tur visar på att lektionen är strukturerad i s k transaktioner. Dessa transaktioner, menar 
Sinclair & Coulthard består av interaktioner som innefattar en inledande 
avgränsningsinteraktion och sedan undervisningsinteraktioner av olika slag. Interaktioner 
består av drag ( exempelvis I-R-F eller I-R-U ) som i sin tur består av (språk- eller tal-) 
handlingar. 26  En annan modell som också förekommit i analys av klassrumsinteraktion är 
IRE = initiativ-respons-evaluering och där läraren s a s värdesätter och bedömer elevsvaren 
som exempelvis rätt eller fel. Denna tredelning av dialogen där lärarens avslutande replik 

 
24 Ibid., s 81-82 

25 Einarsson, Språksociologi, s 257, 269-270    

26 Se Sinclair & Coulthard genom Michael Stubbs, Språket i klassrummet, 1982, s 79 ff  



är av värderande karaktär används i första hand för att testa elevernas kunskaper; en slags 
kunskapskontroll där läraren godkänner respektive underkänner elevernas svar. 27  
     Denna interaktionsstruktur är typisk för många klassrum enligt ovannämnda forskare, 
men det krävs naturligtvis en mycket mera fördjupad analys av konkreta 
klassrumsaktiviteter och dess syfte ( jfr Einarsson och hans exempel med 
symmetriska/assymmetriska samtal ), eventuellt kulturella skillnader vad gäller elevstyrda 
kontra lärarstyrda lektioner, förekomsten av det som ibland kallas för ”förhandlingskultur” 
samt åldern på inlärarna.  
     Även Dysthe betonar att olika klassrum har olika deltagarstrukturer, dvs olika rättigheter 
och förpliktelser som gäller vem som kan säga vad, när och till vem och i samma bok 
diskuteras även I-R-F ( I-R-U ) strukturens pedagogiska betydelse där vissa forskare hävdar 
att den främjar lärandet medan andra har en mycket mera kritisk inställning. 28   
      

 

INITIATIV 

 

RESPONS 

  UPPFÖLJ- 

   NING 

 
Figur 1. Egen tolkning av IRU-modellen  
 
Genom denna figur vill jag tydligt visa på I-R-U modellens tredelade inramning där det går 
två lärardrag på ett elevdrag och där dessa drag kännetecknar en [traditionell] lärarledd 
lektion men där läraren även har möjlighet att välja hur han/hon följer upp 
elevsvaret/respons. Detta kan anses få konsekvenser för strukturens pedagogiska betydelse 
och på vilket sätt den i så fall kan främja ett lärande. 
 

3.5  Mediering eller stöttning-ett sociokulturellt perspektiv   
 
     En grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är att det är genom interaktion och 
kommunikation som sociokulturella resurser skapas och det är också genom 
kommunikation som de förs vidare, dvs interaktionen mellan människor är avgörande för 
att kunskaper och färdigheter ska kunna utvecklas i ett samhälle. 29  
     Säljö, som är en av många som har tolkat Vygotsky och är stark förespråkare för den 
sociokulturella teorin, menar att lärande och mänskligt tänkande och handlande utvecklas 
genom samspel mellan individen och samhället eller omgivningen i olika sociala 
situationer. Här tar Säljö också fasta på samtalet och dess betydelse för kognitiv utveckling 
och att det är genom gemensam kommunikation som eleven har möjlighet att nå fram till 
olika problemlösningar.  

 11

                                                      
27 Södergårds avhandling med hänvisning till Gage & Berliner och Mehan, s 71 

28 Dysthe ( red. ), Dialog, samspel och lärande, s 178 ff   
29 Fritt efter Roger Säljö, Lärande i praktiken-ett sociokulturellt perspektiv, 2000 
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     Liksom Vygotsky och hans begrepp om ZPD så menar Säljö att inläraren lär sig genom 
samtal med en mer kompetent person ( inte nödvändigtvis läraren ) genom denna ständiga 
dialog och utbyte av kunskaper. Vygotskys egen tes är alltså att en elev klarar av att lösa 
svårare uppgifter i samarbete med mer kompetenta personer samt under handledning än 
vad det kan klara av på egen hand och detta gäller även vid språkinlärning. Det är med 
hjälp av detta stöd från mer erfarna och kompetenta individer som brukar kallas för 
mediering.  
     Vad får då detta för konsekvenser i klassrumsinteraktion och vid andraspråksinlärning? 
Mediering behöver inte enbart vara den hjälp som erbjuds av erfarna individer; exempelvis 
lärare eller av andra kompetenta klasskamrater utan kan även innebära att inläraren får 
hjälp genom olika slags verktyg ( exempelvis ett ordbehandlingsprogram, dataprogram, en 
instruktionsbok etc ). Lindberg tar också upp den sociokulturella teorin och begreppet 
mediering i sin text ”Samtal och interaktion-ett andraspråksperspektiv.” 

 
” Utvecklingszonen kan användas för att förklara hur såväl yngre som äldre andraspråksinlärare med hjälp 

av ett välvilligt och strategiskt inriktat samtalsstöd kan tänja sina språkliga resurser och på så sätt 
kommunicera utöver sin förmåga. Det kan också förklara den variabilitet som utmärker språkanvändningen 
hos de flesta andraspråkstalare beroende på tillgången till mediering och på dess kvalitet, dvs. beroende på 

sammanhang, situation och samtalspartner.” 30      
 

     Detta innebär alltså ett tydligt avståndstagande från en mera traditionell lärarroll och 
klassisk monologisk förmedlingspedagogik. Man menar också att språket lärs när det 
används, dvs lärprocessen sker samtidigt med den sociala interaktionen i och med att 
eleverna och/eller språkinlärarna tillsammans stöttar varandra och bygger kunskaper 
tillsammans. 31          
    Gibbons ger i sin bok exempel på lärarens roll som en ”stöttepelare” och utgår också från 
ett sociokulturellt perspektiv på språktillägnande där denna stöttning kan ses som en i det 
närmaste synonym med begreppet mediering. På engelska har man myntat begreppet 
scaffolding där lärarens roll är just att fungera som temporärt stöd för eleverna tills de kan  
s a s arbeta självständigt. Lindberg hänvisar också till Jerome Bruner som var den första 
som myntade detta uttryck ( scaffolding ) och som innebär ett stöd som successivt kan dras 
tillbaka i takt med att eleven klarar av mer och mer på egen hand och därigenom ta sig 
igenom olika utvecklingszoner. Både mediering och stöttning banar vägen för ökad 
kunskap och därigenom vägen fram mot ett alltmer självständigt deltagande. 32  
     Denna stöttning är inte detsamma som ”hjälp” i vanlig ordning utan innebär en slags 
hjälp som stödjer inlärarna att röra sig framåt mot nya kunskaper och nivåer av förståelse 
och är på detta sätt framtidsorienterad. Liksom Vygotsky själv har sagt:” Det som ett barn 
kan göra med hjälp/stöd idag så kan det göra själv imorgon”. 33  Vygotsky menar att 
medieringen och/eller stöttningen bör ske i zonen för närmaste utveckling eftersom denna 
zon innefattar sådana kunskaper som eleven ännu inte behärskar [självständigt] men som 
dock ligger inom ramen för dennes utvecklingspotential. 34   
 

” Instruction within the zone of proximal development begins with the Vygotskian idea that the path of 
learning is from social interaction to internalized independent functioning. It is an ongoing progression from 

 
30 Lindberg i Svenska som andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle, s 472   

31 Se Gibbons exempel i ESL-klass i Australien där man gemensamt byggde upp en klassrumsdiskurs, 
    s 40-50 och jämför även med Swains tankegångar om output i stycke 3.1.   
32 Lindberg, Språka samman, s 41  
33 Gibbons, s 10 

34 Lindberg i Svenska som andraspråk [---], s 472  
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other-regulated to self-regulated performance. Social interaction provides the context for guiding the child’s 
learning. During instruction, the teacher mediates or augments the child’s ability to perform various learning 

tasks by providing guidance and support primarily through social dialogue.” 35

  
     Mediering och stöttning visar även på lärarens roll i den närmaste utvecklingszonen men 
denna stöttning och mediering kan även innebära mediering genom interaktion med  
jämbördiga deltagare/klasskamrater eller mediering genom andra tidigare nämnda 
hjälpmedel såsom dataprogram exempelvis.  
     Smågruppssamtalen har också visat sig ha en viktig medierande roll och framför allt 
inom andraspråksforskningen har man visat utifrån ett sociokulturellt perspektiv att inlärare 
genom att delta i olika kollaborativa aktiviteter i språkundervisning kan härigenom stötta 
varandra och även bidra till varandras språkutveckling genom en slags kollektiv stöttning. 
36 Enligt Vygotsky har det kollaborativa lärandet en positiv påverkan på elevens kognitiva 
utveckling eftersom han menar att både språk och all annan inlärning utvecklas genom 
social interaktion och därför bör eleven ges möjlighet att samarbeta med många barn i en 
klass. 37   
     Enligt detta synsätt så är alltså interaktionen mellan människor/elever avgörande för att 
kunskaper och färdigheter ska kunna utvecklas och även språkliga kunskaper [som finns i 
klassrummet] görs tillgängliga genom elevernas interaktion och sociala samspel med 
varandra.  
 

3.6  Det monologiska, dialogiska och flerstämmiga klassrummet 
 
     Olga Dysthe ( 1998, 2003 ) har också inspirerats av Vygotsky och den sociokulturella 
teorin och tar upp Bakhtin och hans syn på dialogens betydelse för såväl språk som 
tänkande. Den sociokulturella teorin betraktar alltså lärandet som ett aktivt deltagande i en 
social praktik där språk och kommunikation är de grundläggande elementen i 
lärprocesserna. 
     Eftersom den sociokulturella teorin har tolkats och vidareutvecklats av ett flertal 
forskare så vill jag här redogöra för det som Olga Dysthe skriver i sin bok om både 
Vygotsky och Bakhtin och framför allt ta upp begrepp som monologiska-dialogiska och 
flerstämmiga klassrum och som jag finner mycket relevanta i sammanhanget. 38 Dysthe tar 
också upp begrepp som interaktion och samtal men där hon delvis vidareutvecklar det till 
att även omfatta den s k skriftliga dialogen mellan lärare och elev. Hon använder sig också 
av Nystrand som är den forskare i västvärlden som mycket konsekvent har använt sig av 
Bakhtins teorier. 39 Både Barnes, Säljö och Dysthe tillsammans med Gibbons och Lindberg 
hävdar att samtal och social interaktion är en förutsättning för lärande och som tidigare 
nämnts förekommer även ordet ”samtal” åtskilliga gånger i den svenska kurs- och 
läroplanen. ( Kursplan 2000 ) Dysthe använder dock ordet interaktion i en mera generell 
betydelse som omfattar all slags samspel mellan elev-lärare och elev-elev. I sin bok 
fokuserar dock Dysthe även på det muntliga samspelet, som hon använder synonymt med 
ordet dialog, och jag vill här redogöra för den modell och de samtalskriterier som hon 
använder som exempel för ett dialogiskt klassrum. Dessa samtalskriterier har hon hämtat 

 
35 Lisbeth Dixon-Krauss, Vygotsky in the classroom-mediated literacy instruction and assessment,  
   1996, s 15  
36 Min kursivering samt se Lindberg, Svenska som andraspråk [---], s 474-475   
37 Se Dixon-Krauss, s 78-79 och begreppet “a community of learners”  
38 Olga Dysthe ( red. ), Dialog, samspel och lärande, 2001 

39 Ibid., s 108 ff 
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från Nystrand ( 1991 ) och som hon hänvisar till i sin bok och de beskrivs med följande 
begrepp: autentiska frågor, uppföljning och positiv bedömning. Det som utmärker 
autentiska frågor är att de representerar s k öppna frågor utan facitliknande svar och läraren 
är alltså inte ute efter att enbart kontrollera elevernas kunskap ( jfr I-R-E  strukturen ) utan 
vill ge eleverna möjlighet att komma med egna inlägg i samtalet och att både tänka och 
reflektera själva. 40  
     Dessa autentiska frågor ger sålunda läraren en chans att på ett naturligt sätt följa upp 
elevernas svar och tillvarata elevernas inlägg och även införliva svaret i nästkommande 
frågeställning; detta begrepp kallas för uppföljning. Begreppet positiv bedömning innebär 
här att läraren verkligen tar elevernas svar och bidrag till klassrumssamtalet på allvar och 
bygger vidare på [svaret] i den fortsatta undervisningen. Ordet bedömning här kan alltså 
vara missvisande men grundar sig inte på en värderande kommentar, dvs ”negativ 
bedömning” utan här bekräftar läraren istället elevens svar och bidrag som något värdefullt. 
41      
     Det viktigaste egenskaperna i den dialogiska undervisningen har Dysthe dock relaterat 
till Bakhtins dialogbegrepp, dvs att mening är något som skapas i och genom samspel. 
Bakhtins dialoguppfattning hänger ihop med hans syn på det egna livet som en kontinuerlig 
dialog med andra röster. 42 Vad Bakhtin lägger i ordet ”monologisk” hänger ihop med det 
”auktoritativa ordet” och måste ses utifrån sitt sociala och politiska sammanhang eftersom 
han här kopplar det till Statens ord; en politisk monologisk uttrycksform som säger sig ha 
monopol på sanningen. 43 Dysthe tar upp exempel på ”monologiska klassrum” som mer 
eller mindre är enstämmiga klassrum där läraren står för majoriteten av alla talhandlingar 
och nämner traditionella föreläsningar och klassiska ”fråga-svar-bedömning” sekvenser 
som exempel på detta.  
 
     Dysthe ser ett problem med dessa monologiska klassrum eftersom de främst utgår från 
given kunskap och lärarens egna referensramar och inte nödvändigtvis knyter an till 
elevernas egna erfarenheter. Men när hon kallar ett klassrumssamtal för monologiskt menar 
hon inte att den dialogiska aspekten saknas helt utan snarare att den dialogiska potentialen 
inte blivit utnyttjad. Enligt Bakhtins sätt att se så erkänner han egentligen inte monologens 
existens överhuvudtaget eftersom han ser alla yttringar skapade genom dialog med andra 
texter. 44   
    
     Polyfoni eller flerstämmighet är ett annat begrepp som myntats av Bakhtin och som 
betecknar en samtidig existens av flera olika röster samt ett dialogiskt samspel mellan dem. 
Detta begrepp tar Dysthe också fasta på när hon vill beteckna de många röster som finns i 
ett klassrum och hur dessa röster, när de ställs emot varandra, motsäger eller kompletterar 
varandra, dvs har en dialogisk interaktion med varandra.  
     Det är just skillnaden mellan dessa röster som kan utgöra en inlärningspotential och här 
har läraren en oerhört viktig roll att hjälpa eleverna att dra nytta av flerstämmighetens 
inlärningspotential, kanske genom att ställa autentiska frågor, ge eleverna en bra 
uppföljning samt en positiv bedömning på det som sagts. 45 I flera avseenden ser man 

 
40 Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet-Att skriva och samtala för att lära, 1998, s 58-59  
41 Ibid., s 60 

42 Dysthe ( red.), Dialog, samspel och lärande, s 97  

43 Dysthe, Flerstämmighet [---], s 70 

44 Ibid., s 69, 222-223 
45 s 68-69, 229-230  
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likheter med den nuvarande svenska kursplanens betoning på samtal och delaktighet, att 
samlas kring ett meningsfullt innehåll och att utgå från elevernas egna erfarenheter. Även 
Bakhtin och Vygotsky närmar sig varandra när Bakhtin menar att den mest grundläggande 
aspekten på dialogen är att förståelsen är aktiv och social, dvs att vi hittar meningen 
tillsammans och lärandet s a s växer fram ur detta dialogiska samspel och utbyte. 
 
     Samtal och interaktion är alltså enligt detta synsätt helt grundläggande som ett 
inlärningsredskap. Den socialt interaktiva [dialogiska] undervisningen betonar alltså 
samtalet mellan elev-elev och elev-ämnesstoff för att eleven ska kunna konstruera sin egen 
kunskap och förståelse utifrån den egna erfarenheten; dvs en flerstämmig/dialogisk 
undervisning. [ min kursivering ] 46 Man menar att det i det dialogiska klassrummet finns 
fler möjligheter till inlärning ifall målet för själva lärandet är ämnesmässig förståelse och 
inte enbart en slags mekanisk återgivning av faktakunskaper.  
     I enlighet med Bakhtin så betonar även Nystrand ( genom Dysthe ) att många 
konkurrerande [ flerstämmiga] röster är ett socialt faktum och just denna spänning eller 
konflikt mellan dessa röster kan främja förståelse emedan ”monologiskt” organiserade 
klassrum inte ger plats för denna mångfald. 47

 
4. Material och metod 

 
     Mitt fältarbete består av 6 djupintervjuer med 3 klasslärare, 2 specialpedagoger och 1 
biträdande rektor samt 9 olika klassrumsobserationer. Under vårterminen 2008 besökte jag 
en svensk grundskola för att försöka ta reda på hur de arbetar språkutvecklande med 
flerspråkiga barn. De tre klasser med totalt 59 elever som ingår i studien är barn i årskurs 2 
där majoriteten av eleverna är två-och/eller flerspråkiga. Jag har valt att i enkätform ta reda 
på elevernas språkbakgrund, ålder, födelseort, ev ankomst till Sverige och på detta sätt få 
reda på den exakta klassammansättningen i de tre klasserna. ( se bilaga 3 ) Informanterna är 
3 klasslärare samt eleverna i respektive klass. För att få en djupare inblick i deras 
språkutvecklande arbete har jag valt att både intervjua de 3 klasslärarna samt observera 
deras undervisning. Jag upplever att ingen av klasslärarna har tillrättalagt sin undervisning 
på grund av min närvaro. En anledning kan vara att denna skola är van vid att ta emot 
lärarkandidater och eleverna har också vant sig vid detta. Eftersom man på denna skola 
arbetar i arbetslag har jag även intervjuat 2 specialpedagoger som tillhör just detta lag samt 
biträdande rektor.  
     För att uppnå mitt syfte kommer jag att göra en mera kvalitativ ansats utan kontrollerade 
experiment eller samtalsanalys ur ett CA perspektiv ( CA= Conversation Analysis och/eller 
sociologisk samtalsforskning ) och min avsikt är att göra en objektiv observation av den 
interaktion och de processer som äger rum i klassrummet. Observationen och min analys av 
interaktionen är en viktig del av min studie förutom de djupintervjuer som genomförs med 
klasslärare, specialpedagoger och biträdande rektor. Vissa kvantitativa ansatser kommer 
också att förekomma i denna studie vilket jag anser vara nödvändigt för att försöka få ett 
helhetsperspektiv på den komplexa klassrumsverkligheten och för att få ett svar på mina 
grundläggande frågeställningar. 48  

 
46 Ibid., s 51-52 

47 Se Dysthe (2003), s 108-109 

48 Se Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen-undersökningsmetoder och 

språklig 
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     För att få en så uttömmande bild som möjligt av den komplexa klassrumsverkligheten 
och den interaktion som äger rum innanför klassrummets väggar använder jag 
triangulering vid val av metoder genom insamlingsinstrument som observation, 
djupintervjuer och en enkät rörande eleverna språkbakgrund. Triangulering möjliggör att 
man med hjälp av olika slags data ska kunna beskriva och förklara olika samband som i sin 
tur kan leda till en fördjupad kunskap inom ett forskningsområde. 49

     Denna studie bygger alltså på mina egna observationer av klassrumsprocessen och min 
analys av naturliga data i form av noggranna fältanteckningar. Jag har valt att inte göra 
videoinspelningar för att störa det ordinarie skolarbetet så litet som möjligt. Jag har 
inspirerats av det som Kullberg skriver att forskaren har möjlighet att välja en ”context of 
discovery”, dvs en upptäcktens väg som innebär en mera induktiv och kvalitativ ansats och 
där den kvalitativa forskningen är icke-experimentell, beskrivande/deskriptiv och med 
tyngdpunkt på den kvalitativa processen utan förutbestämda hypoteser. 
Insamlingsinstrument enligt den kvalitativa metoden utgörs framför allt av observationer 
och intervjuer. 50 Jag har också inspirerats av det som Craig Chaudron ( 1988 ) i sin bok 
kallar för ”diary studies”. 
 

”Diary studies usually involve the researcher-as-learner 1) recording events in a language classroom or 
language learning context, 2) preferably reflecting on the diary entries soon afterward, in order to add 

appropriate interpretations before they are forgotten, and then 3) compiling and summarizing key elements.” 
51

     Den studie som presenteras här har genomförts på en grundskola år F-5 i ett relativt 
modernt och nyetablerat förortsområde till en storstad med stor befolkningsvariation vad 
gäller språklig, kulturell och religiös bakgrund. Denna variation återspeglar sig även i 
skolan och biträdande rektor uttrycker det såhär: 
 

”År 2000 hade vi på vår skola ca 30 % tvåspråkiga barn och idag [ år 2008 ] har vi ungefär mellan 70-80 
%.” Kommunen har därför satsat på detta område för att utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt 
samt ge områdets lärare chansen till att fortbilda sig i ämnet svenska som andraspråk. Orsaken till detta är 

också att man vill höja kvaliteten på skolornas resultat i de nationella proven och man ser ”språket som 
nyckeln till framgång” ( en devis som många av lärarna inklusive skolledaren använde sig av i kontakten med 

mig ). 
      
         4.1  Djupintervjuer med lärare – urval av informanter 
 
     Min utgångspunkt har varit den kvalitativa intervjuformen med bestämda frågeområden 
där frågorna kan variera från intervju till intervju beroende på vilka aspekter den 
intervjuade tar upp och hur denne svarar och jag har varit mån om att noggrant lyssna och 
ställa relevanta följdfrågor. 52 Det övergripande temat var hur man kan arbeta 
språkutvecklande med dessa flerspråkiga och mångkulturella klasser. Frågeställningarna 
berör också skolans egen arbetsplan i SAS ( svenska som andraspråk ), vad som är viktigt 

 
   utformning ( 2006 ) för mer detaljerade hänvisningar om upplägg, syfte och frågeställningar, s 23 

ff 

49 Se Kullberg ( 2004 ), s 83-86 som benämner detta ”metodtriangulering”, dvs genom att kombinera 

flera undersökningsmetoder ( kvantitativa och kvalitativa ) och kontrastera resultat av dessa kan 

förståelsen av sammanhang fördjupas 

50 Birgitta Kullberg ( 2004), Etnografi i klassrummet, s 52-57  
51 Craig Chaudron, ( 1988 ), Second Language Classrooms-research on teaching and learning, s 46  
52 Se Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, s 42 ff 
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att tänka på i undervisningen av flerspråkiga barn och vilka språkutvecklande metoder 
läraren själv använder sig av i sin undervisning. ( Se bilaga 2 ).  
     Majoriteten av mina informanter från detta arbetslag i årskurs 2 har deltagit i 
fortbildning i svenska som andraspråk för ungefär 2-3 år sedan när det gjordes en satsning i 
just denna stadsdel. Två klasslärare har läst 15 högskolepoäng ( klasslärare KA och KM ), 
endast två personer i arbetslaget har läst 30 högskolepoäng ( Klasslärare KK och den 
fritidspedagog som arbetade i hennes klass 2 C ). Denna information anser jag vara av vikt 
då det kan spegla det språkutvecklande arbetet och lärarnas val av metoder. Mina 
informanter är alla kvinnor och har i genomsnitt arbetat som lärare mellan 10-20 år. 
Klasslärare KK är den som har arbetat längst med sina snart 20 år som lärare. Även de två 
specialpedagogerna har arbetat ungefär mellan 10-12 år och har samtidigt erfarenhet av att 
arbeta som lärare. 
     Eftersom inte alla svar är relevanta för min studie ( ifall de antar en mer privat karaktär ) 
så har jag gjort en avgränsning gällande de svar som jag tar med i resultatdelen. Dessa 
djupintervjuer ger mig dock en god inblick i hur lärarna själva ser på andraspråks-
undervisning samt andraspråksinlärning och hur detta kan styra skolans verksamhet och val 
av metoder och arbetssätt i det egna klassrummet. Eftersom syftet har varit främst att få syn 
på lärarnas egen förståelse för hur man kan arbeta språkutvecklande i klasser med 
flerspråkiga barn så har jag naturligtvis haft den önskan att få ett så uttömmande svar som 
möjligt från samtliga informanter. Samtidigt har vissa intervjufrågor varit mera fasta och 
strukturerade till sin karaktär och ställts till alla informanter. Detta gäller framför allt 
frågeställningarna som berörde arbetsplanen i SAS, samarbetet med modersmålslärarna och 
inom arbetslaget. Svaren blev dock i viss mån kategoriserbara och jag har valt utifrån 
frågeställningarna och dess teman att beskriva vissa enskilda uppfattningar som fanns inom 
arbetslaget, belysa skillnader och likheter samt göra en egen sammanfattning.  Jag har 
noggrant transkriberat alla svar ordagrant och använde vid intervjuerna en bandspelare 
samt anteckningsblock. Istället för namn väljer jag att kalla mina informanter klasslärare 
KA, KK och KM samt specialpedagog SS och SR och biträdande rektor BR för att skydda 
deras anonymitet.  
 
     Här är min förhoppning att djupintervjuerna kan fördjupa mitt arbete ytterligare för att 
inte analysen ska bli alltför endimensionell utifrån mitt eget [ observatörens ] perspektiv.  
 

4.2  Klassrumsobservationer-de undersökta klasserna 
 
     De tre klasser som ingår i min studie är elever i årskurs 2 och majoriteten av dessa elever är två-
eller flerspråkiga ( se tidigare vald definition av begreppet ). Totalt ingår 59 elever i enkäten. Man 
har under detta skolår just påbörjat en viss gruppering av elever i svenska som andraspråk och 
svenska som modersmål där man avser göra performansanalyser på de elever som man är 
[nivåmässigt] osäker på. I denna grupp finns inga nyanlända elever utan majoriteten är födda i 
Sverige men vars föräldrar talade sitt eller var sitt språk med dem. 
     Syftet var dock inte att ”lyfta ut” någon elev från den ordinarie gruppen utan som en av skolans 
specialpedagog uttryckte det: 
 

”Jag var också med och utformade skolans arbetsplan i SAS. När vi gjorde den så utgick vi förstås från 
målen därför att vi hade från [ Skolverkets; min anmärkning ] inspektörsrapporten fått lite bakslag vad gäller 
SAS. Och det var därför att det tydligt ska framgå för varje elev vilken kursplan de läser; alltså varje elev ska 
veta ifall de läser enligt SAS eller inte. Så det var inte arbetssättet som kritiserades [ av inspektörerna ] utan 

det var just det att vi inte var tillräckligt tydliga.” 
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     Grupperingen gällde alltså att se vilka elever som arbetslaget anser bör läsa enligt SAS och 
tydligt informera både elev och föräldrar om detta men ändå bibehålla det språkutvecklande 
arbetssättet i grupperna eftersom detta ansågs gynna alla barn. Vid mitt besök var dock inte 
grupperingen helt klar och jag har därför valt att inte fokusera på elevernas språkbehärskning i 
nuläget eftersom jag saknar både egna och lärarnas bedömningar av elevernas 
språkutveckling/språkbehärskning.  
     Denna studie saknar därför en bedömning av elevernas språkbehärskning enligt de nivåer som 
Skolverket fastställt; dvs nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå och vad som kännetecknar 
dessa nivåer. För en sådan ingående studie gällande elevernas språkbehärskning skulle krävas mera 
tid och helst egna bedömningar av elevuppgifter och tyvärr fanns inte tid att göra ett sådant 
omfattande bedömningsarbete. 
  
     Däremot ansåg jag det vara viktigt att ta reda på genom elevernas egna uppgifter om deras en- 
eller flerspråkiga bakgrund, vilket land de var födda i och vilket språk de talade hemma samt med 
kamrater och huruvida de hade modersmålsundervisning för att få en mera nyanserad bild av 
klasserna som jag observerade. I dessa tre klasser fanns det totalt 20 olika modersmål förutom 
svenska.  
     Klassernas sammansättning har undersökts med hjälp av skriftliga frågor till eleverna om deras 
språkanvändning, språkbakgrund, eventuell ankomstålder ( ifall födelselandet inte var Sverige ) och 
huruvida de hade modersmålsundervisning. ( Se bilaga 3 ) De två sista frågorna i min enkät berörde 
också vilket språk de använde sig av hemma och på fritiden och här blev uppdelningen konsekvent 
”svenska på fritiden” eftersom alla elever gick på skolans fritidshem ( möjligen en feltolkning av 
frågan ) emedan språket man talade hemma var modersmålet.  
 
     Vissa elever uttryckte det dock som att man ibland växlade mellan svenska och sitt modersmål 
hemma med sina föräldrar och syskon. Dessa frågor blev en aning övertaliga i min studie eftersom 
jag inte kommer att beröra ett ämne som ”kodväxling” trots oerhört intressant i sig. Definitionen 
tvåspråkig/flerspråkig är som tidigare nämnt en elev som i sin vardag använder sig av mer än ett 
språk. Av dessa 59 elever är det endast 11 elever som är enspråkigt svensktalande och 48 elever 
som är tvåspråkiga. Alla av dessa femtionio elever går i årskurs 2 och femtiofem elever är födda år 
1999 emedan fyra elever är födda år 2000. Tjugosju elever är pojkar och trettiotvå är flickor. 
Namnen är naturligtvis fingerade för att skydda elevernas anonymitet. 
 
Tabell 1. Elevernas språkbakgrund och klassammansättning. 
 
Klass 2 A                                                                                                                  
Elev Kön Födelseland Ankomstålder Modersmål Modersmåls-

undervisning 
Maria F Sverige  Svenska  
Melia F Sverige  Bosniska Bosniska 
Sofia F Sverige  Svenska  
Fatimeh F Sverige  Arabiska Arabiska 
Mehral F Sverige  Kurdiska Kurdiska 
Silvia F Sverige  Kurdiska Kurdiska 
Shaida F Sverige  Kurdiska Kurdiska 
Rana F Sverige  Turkiska Turkiska 
Andrea F Mexiko Vet inte Spanska Spanska 
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Edvin P Sverige  Svenska  
Walid P Sverige  Tigrinja Tigrinja 
James P Sverige  Mandarin Mandarin 
Maziar P Sverige  Persiska Persiska 
Michel P Sverige  Persiska Persiska 
Payam P Sverige  Persiska Persiska/polska
Niklas P Sverige  Svenska  
Omar P Sverige  Arabiska Arabiska 
Jesper P Sverige  Svenska  
 
Klass 2 B                                                                                                                    
Namn Kön Födelseland Ankomstålder Modersmål Modersmåls-

undervisning 
Tina F Sverige  Spanska Spanska 
Sofia F Sverige  Svenska  
Mia F Sverige  Svenska  
Jasmin F Sverige  Persiska Persiska 
Fia F Sverige  Svenska  
Ana F Sverige  Rumänska Rumänska 
Fatimeh F Sverige  Arabiska Arabiska 
Boshra F Sverige  Kurdiska Kurdiska 
Rania F Sverige  Kurdiska Kurdiska 
Azar F Sverige  Persiska Persiska 
Elisa F Sverige  Finska Finska 
Shahin F Palestina Vet inte Arabiska Arabiska 
Don P Sverige  Grekiska Grekiska 
Walid P Sverige  Arabiska Arabiska 
Omar P Sverige  Kurdiska Kurdiska 
Pete P Sverige  Engelska Engelska 
Nicolas P Sverige  Estniska+ Persiska 
Serkan P Kurdistan 3 år Kurdiska Kurdiska 
Jon P Sverige  Persisk/+Ry Persiska 
Luke P Tanzania 2 år Swahili Swahili 
Roberto P Chile 4 år Spanska Spanska 
Richard P Korea 6 månader Svenska  
 
Klass 2 C                                                                                                                         
Elev Kön Födelseland Ankomstålder Modersmål Modersmåls-

undervisning 
Eleni F Sverige  Bengali Bengali 
Sara F Sverige  Bengali Bengali 
Sonja F Sverige  Kurdiska  
Monica F Sverige  Persiska Persiska 
Nora F Sverige  Spanska Spanska 
Tina F Sverige  Grekiska Grekiska 
Selam F Sverige  Arabiska Arabiska 
Rahel F Sverige  Kurdiska Kurdiska 
Hanna F Sverige  Svenska  
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Berivan F Sverige  Turkiska Turkiska 
Linda F Sverige  Svenska  
Thomas P Brasilien 1 år Portugisiska Portugisiska 
Carlos P Sverige  Spanska Spanska 
Dan P Sverige  Spanska Spanska 
Ivan P Sverige  Arabiska Arabiska 
Ion P Sverige  Grekiska Grekiska 
Binyam P Sverige  Tigrinja Tigrinja 
Mohammed P Sverige  Turkiska Turkiska 
Serba P Sverige  Spanska Spanska 
 
     För att försöka få fram en så mångfacetterad och fullständig bild av 
klassrumsinteraktionen som möjligt så avser jag att göra en etnografisk fältstudie och 
betrakta klassrummet som en slags ”främmande arena” där jag inte har några egentliga på 
förhand fastställda eller formulerade hypoteser. Jag följer upptäcktens väg ( Kullberg, 2004 
) och skriver ett löpande protokoll av det jag observerar i klassrummet samt de 
interaktionssekvenser jag uppfattar.  
     Utifrån de tendenser jag har kunnat observera har jag byggt upp ett 
kategoriseringssystem som jag i resultatdelen redovisar och som bygger på en mera 
kvalitativ analysmodell och tar sin utgångspunkt i den modell som Sinclair & Coulthard 
redovisade från sin klassrums-forskning. 53 Framför allt kommer jag att analysera 
klassrumsinteraktionen från ett I-R-U perspektiv, både interaktionsdrag samt 
interaktionsakter eller talhandlingar, dvs hur lärarens respektive elevens talhandlingar ser 
ut.  
     Viktigt att nämna i sammanhanget är att jag inte har någon förförståelse av de lektioner 
jag kommer att vara med på som observatör och att de därigenom förhoppningsvis speglar 
en så naturlig klassrumsverklighet som möjligt. 
      

4.3 Procedur och materialbearbetning 
 

     Här ges en övergripande redogörelse för hur studien genomfördes. Därefter redogör jag 
kortfattat för reliabilitet och validitet samt etiska aspekter under punkt 4.4 och punkt 4.5. 54  
Jag har tillbringat en hel-eller halvdag med varje klass ( Se bilaga 1 och brev till arbetslag ) 
och varit med på olika ämnespass.  
     Eftersom det språkutvecklande arbetet, enligt lärarna själva, genomsyrar skolans 
verksamhet hela tiden och är en av skolans profilinriktningar samt att man arbetar enligt 
devisen: ”Språket är nyckeln till framgång” så var det viktigt för mig att få observera så 
många olika ämnespass som möjligt samt med olika lärare för att kunna göra en rättvis 
analys. Jag har därför valt att inte enbart observera renodlat svenska lektioner utan även 
lektioner i matematik. Mina noggrant genomförda fältanteckningar, protokoll och 
reflektioner ligger som grund för det urval som finns i resultatdelen. I resultatdelen finns 
delar av 9 olika textreferat/transkriptioner från de 3 klasserna inklusive egna 
reflektioner/dagboksanteckningar. Mina transkriptioner är baserade på mina 
fältanteckningar och följer inte helt en klassisk samtalsanalytisk mall med eventuella 

                                                      
53 Se Catrin Norrby, Samtalsanalys, 2004 och Michael Stubbs, Språket i klassrummet, 1982 

54 Jag hänvisar till Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen ( 2006 ) och deras 

exempel på vad dessa punkter bör innefatta. 
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pauser, skratt osv. Jag har i stort sett valt de skriftspråkliga formerna för ord som: och, jag, 
vad etc., men däremot enstaka ord eller ord som betonas har jag transkriberat exempelvis 
som neej, jaa. Vissa pauser har jag markerat med ... eller i de replikskiften som jag inte 
tydligt kunnat uppfatta vad som sades.  
 
     Under terminen vistades jag två gånger i var och en av de tre klasserna; varje gång en 
hel- eller halvdag av vilka jag har valt ut 9 olika observationssekvenser. Min roll var att 
vara en observatör under helt vanliga lektioner där jag gjorde noggranna 
fältanteckningar/löpande protokoll och även skrev reflektioner i dagboksform efter varje 
lektion. 55  Under mina klassrumsobservationer har jag huvudsakligen tagit fasta på 
interaktionen mellan lärare och elever samt arbetssätt och metoder. Mina fältanteckningar 
har alltså fokuserat på hela och/eller delar av interaktionen lärare-elev och även elev-elev 
samt jag har även noggrant noterat vilka arbetsuppgifter eleverna har arbetat med, vilket 
material de har använt sig av och det övergripande upplägget för varje lektion. Naturligtvis 
gör jag inget anspråk på att kunna fånga upp hela klassrumsverkligheten utan det är snarare 
delar av den som jag har försökt att dokumentera. Eftersom mitt fokus huvudsakligen har 
varit interaktionen mellan lärare-elev så har jag valt att inte ta med de parallella samtal som 
också förekommer i ett klassrum. Det är endast vid några enstaka tillfällen som jag har 
noterat interaktionen mellan elev-elev och detta framför allt vid enskilt arbete eller s k 
bänkarbete. 
 
     Jag har valt att inta en neutral hållning i klassrummet (och inte som deltagande 
observatör) för att inte påverka det ordinarie skolarbetet och de samtal som fördes. 
Fördelarna med detta var att jag i lugn och ro kunde fokusera på samtalet/interaktionen och 
föra ett löpande protokoll under varje arbetspass. Nackdelarna var naturligtvis att jag ibland 
inte hörde tydligt vad alla sa eller under skrivandets gång missade andra aspekter av 
klassrumsprocessen.   
     Jag har haft möjlighet att observera många olika undervisningssituationer vilket gav mig 
en större inblick i olika slags metoder, arbetssätt och interaktionsmönster vilket var relevant 
för min ursprungliga problemställning.  
 
     Då min studie innebär att fördjupa min förståelse för de språkutvecklande arbetssätt man 
använder sig av på denna skola så anser jag att även lärarnas egna svar har direkt relevans för detta 
arbete. Jag avser därför att presentera de intervjuer som jag gjorde med både klasslärare, 
specialpedagoger och biträdande rektor och sammanfatta de svar som lärarna gav.  
Syftet med intervjuerna var att försöka få svar på vilka uppfattningar [ om språkutveckling ] som 
styr lärarens egen planering och genomförande; dvs vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt för 
läraren själv. Djupintervjuerna genomfördes efter skoldagens slut och dessa var strukturerade så att 
jag genomförde en intervju med en lärare åt gången. Intervjuerna tog mellan 25 minuter till 45-50 
minuter var. Alla dessa samtal bandades in och transkriberades i detalj. ( Se separat bilaga 4 )  
 
 I mina observationer och iakttagelser av klassrumsinteraktionen har jag fokuserat på både elever 
och lärare och här har intervjuerna varit till god hjälp när jag har försökt att tolka dessa. Jag 
kommer att återge intervjusvaren i ett urval med kortare sammanfattningar efter varje fråga och 
hänvisar till separat bilaga 4 för full redovisning av intervjusvaren. 
 

 
55 Se Craig Chaudron ( 1988 ) om diary/ethnographic classroom observation, s 45 ff  
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4.4  Reliabilitet och validitet 
 

     Min strävan har varit att samla in och återge data med noggrannhet. I rollen som observatör i 
klassrummet har jag valt att inte vara en ”deltagande” observatör för att därigenom undvika att störa 
det ordinarie skolarbetet. Jag har därför valt att inte videoinspela lektionssekvenserna för att få en 
så naturlig och avspänd [skol]miljö som möjligt.   
     Jag gör dock inget anspråk på att kunna göra jämförbara generaliseringar på en annan skola 
eftersom detta är enbart ett exempel på en specifikt utvald skola. De urval jag har gjort ur 
djupintervjuerna är relaterade till mina intervjufrågor och alla yttranden som inte berör dessa har 
sorterats bort. Därmed anser jag att reliabiliteten och validiteten är hög genom att jag har fokuserat 
på och studerat det som syftet avser ska studeras. 
 

4.5  Etiska aspekter 
 
     I mitt arbete med informanterna ( lärare och elever ) har jag varit noggrann med att poängtera 
deras anonymitet. Jag har istället valt att använda fingerade namn eller s k kodnamn. Även om 
informanternas tankar är individuella ( i djupintervjuerna ) har min analys från transkriberingen inte 
varit personifierad; varken i transkriberingen eller i analysdelen har  alltså informanternas riktiga 
namn använts. Av min rapport är det heller inte möjligt att identifiera vare sig skola eller stadsdel. 
Skolledningen och berörd lärargrupp har alla blivit informerade om studien och givit sitt fulla 
samtycke. I denna studie har inga intervjuer med barn eller föräldrar gjorts. 
 

5. Resultat 
 
     Under punkt 5.1 kommer jag att återge ett urval av intervjusvaren med en kortare 
sammanfattning efter varje svar. Jag har riktat in mig på uppfattningarna inom arbetslaget; 
huruvida det finns likheter eller skillnader. Jag har i viss mån även fokuserat på 
representativa individer eftersom jag vill undersöka om det finns ett samband mellan 
uppfattning och arbetssätt. 56 ( För en redovisning av alla intervjusvar se separat bilaga 4 ) 
Genom att använda mig av både lärarintervjuer och lektionsobservationer samt studera 
flera olika fall så möjliggör det vissa jämförelser och ger förhoppningsvis ytterligare en 
bredd i mitt arbete samt belyser relationen mellan lärarens eget synsätt å ena sidan och den 
praktiska tillämpningen å andra sidan. 57  
     Under punkt 5.2 kommer jag att redogöra för de klassrumsobservationer och de samtal 
som utgör underlag för min analys. Dessa är alla lärarledda samtal och texterna har 
numrerats från 1 till 9. Eftersom mitt syfte har varit att titta närmare på interaktionen 
mellan lärare-elev så har jag inte tagit med de parallella samtal som också förekommer i ett 
klassrum, dvs mellan elev-elev och materialet har också sorterats ut p g a att jag inte 
uppfattat allt som sades.  
     Den bearbetning och transkription som gjorts är alltså utvalda sekvenser av delar ur en 
klassrumsinteraktion mellan lärare-elev och jag gör inga som helst anspråk på att ha fångat 
en total bild av en klassrumsinteraktion och/eller den komplexa klassrumsverkligheten i 
sig. Vissa förekomster av s k icke-verbal interaktion har jag också noterat och tagit med i 
min analysmodell. I reflektionsdelen kommer Dysthes definition av dialogiska klassrum att 

 
56 Ibid., s 49 ff 

57 Se Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, s 71 ff 
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ligga som grund för min analys av klassrumsinteraktionen; förekomsten av autentiska 
frågor, uppföljning och positiv bedömning samt förekomsten av stöttning ( scaffolding ) 
genom interaktionen med lärare, jämbördiga kamrater och/eller stöttning genom andra 
hjälpmedel.  
     Eftersom detta stöd kan ta sig många olika uttryck så kommer jag att utgå från Gibbons 
definition; dvs att detta stöd ska vara framtidsorienterad och att lärarens roll är här att tänja 
elevernas kognitiva utveckling och förse eleverna med autentiska och kognitivt utmanande 
uppgifter ( snarare än att förenkla och reducera innehållet i själva uppgiften ). 58 Stöttning 
kan också ha följande funktioner vilket jag ämnar titta på i analysen ( punkt 6. ) av 
klassrumsinteraktionen: 59

 
• Väcka intresse och motivation för uppgiften 
• Underlätta, strukturera och dela upp uppgiften i hanterbara moment 
• Uppmuntra, upprätthålla intresset för uppgiften och hålla kursen 
• Peka på viktiga drag och skillnader mellan det egna utförandet och det ideala 
• Hantera frustration 
• Visa modeller för uppgiftens utförande    

 
5.1  Djupintervjuer med lärare 

 
     De frågor jag ställde till lärarna i arbetslaget samt till biträdande rektor och två specialpedagoger 
gällde huvudsakligen följande teman: hur ser skolans arbetsplan för SAS ( svenska som andraspråk 
) ut och vad är det huvudsakliga målet, hur är arbetet organiserat, lärarens personliga uppfattning 
om vad som är viktigt att tänka på i arbetet med flerspråkiga elever och egna metoder/arbetssätt 
samt eventuella utmaningar och vad som påverkar ett barns språkutveckling och huruvida det finns 
ett samarbete mellan modersmålslärarna och arbetslaget ( Se bilaga 2 för noggrannare definition av 
frågorna ).  
 
1. Hur ser skolans arbetsplan i SAS ut och vad är det huvudsakliga målet? 
 
     Gemensamt för lärarnas svar på denna fråga är att man utifrån dessa ser att det är endast några i 
arbetslaget som konkret har varit med och utformat arbetsplanen i SAS men att alla har diskuterat 
den och att själva målet just nu är att kartlägga alla de barn som behöver läsa enligt kursplanen i 
SAS och att tydliggöra detta för både elever och föräldrar.  
 
     Detta innebär inte nödvändigtvis att man gör särskilda nivågrupperingar ( enligt Skolverkets 
uppdelning av nybörjar-mellan och avancerad nivå; min anmärkning ) utan man behåller skolans 
språkutvecklande arbetssätt som anses gynna alla barn; både en- och flerspråkiga barn. Däremot 
krävs en tydligare uppföljning av de barn som ligger på SAS-nivå.  
 
Specialpedagog SR: ”Jag var också med och utformade skolans arbetsplan i SAS. När vi gjorde den så utgick 

vi förstås från målen därför att vi hade från inspektörsrapporten fått lite bakslag vad gäller SAS. 

                                                      
58 Gibbons ( 2002 ), s 10 

59 Se Lindbergs hänvisning till Woods m fl i Språka samman, s 42  
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Och det var därför att det tydligt ska framgå för varje elev vilken kursplan de läser; alltså varje elev ska veta 
ifall de läser enligt SAS eller inte. Så det var inte arbetssättet som kritiserades [ av inspektörerna ] utan det 

var just det att vi inte var tillräckligt tydliga. Eleverna ska bedömas enligt SAS och då tittade vi på 
kursplanen, för nu har ju Skolverket utarbetat nya kursplaner för årskurs 3.” 

     Specialpedagog SR har även gått en forskarutbildning med genrepedagogik som fokusområde 
och är den i arbetslaget som tillhör den s k ”språkgruppen” och har tilldelats ett större ansvar vad 
gäller arbetsplanen i SAS. Klasslärarna känner alla till arbetsplanen och har varit med och kartlagt 
sina egna elever; dvs vilka ligger på SAS nivå eller ej. 
 

Klasslärare KM: ”Vi har ju kartlagt de elever...alltså inte så mycket LUS ( läsutvecklingsschema ) utan de 
har fått skriva till bilder och sen läste vi upp dem för varann. Jag har ju bara läst 10 poäng SAS. 

De texterna vi var osäkra på då kunde de [mina kollegor med mer SAS kompetens] säga mer om vad de 
tyckte.” 

 
Biträdande rektor berättade även om hur man i stadsdelen satsade på språkutvecklande arbetssätt 
och på vilket sätt arbetsplanen utformades just på denna enhet; genom bokbad, tyst lässtund varje 
dag och genom att stimulera till läsning genom att inbjuda olika författare osv. 

 
Biträdande rektor BR: ”Vi i ledningsgruppen, dvs skolledare tog år 2000 fram en strategisk plan; en vision 

bland grundskolor och förskolor i det här området där vi började med att diskutera kunskapssyn och 
värdegrundssyn. Och där känner jag att vi la plattformen utifrån vad det är vi vill åstadkomma och vad vi har 
behov utav. Och naturligtvis utifrån läroplanen för den är ju alltid styrande. Och där blev det så tydligt vad 

det är vi behöver; det var språket och ”språket som nyckeln till framgång”. Så härifrån kommer vår 
arbetsplan. Men varje enhet tog fram sin egen [ arbetsplan ].[---] 

Och jag ser ju mera svenska som andraspråk som ett arbetssätt än att det är en kursplan. [---] 
Sedan tog vi över vissa projekt; som det här med att barnen ska bada i böcker...så det här bakades ihop med 
de SAS satsningar som gjordes och vi fick möjligheten att köpa in böcker för 20-30 000 SEK  i omgångar, så 

vi har ju otroligt mycket böcker! Vi har ett eget skolbibliotek där vi har haft eldsjälar som jobbat.[---] 
Och då införde vi ju dethär med tyst lässtund varje dag och sen under årens lopp har detta utvecklats till att 
inte bara läsa utan att vara medveten om vad jag läser, kan jag återberätta, skriva bokrecensioner osv. Och 
att ta hit författare osv. Vi försöker så mycket som möjligt göra saker för att stimulera språket. Men den tysta 

lässtunden ska förekomma varje dag hos alla elever.” 
 
2. Kan du beskriva vilka arbetssätt och metoder du själv använder dig av i din 
     undervisning? 
 
     Enligt svaren på fråga 2 så nämner flera av informanterna här vikten av samtal, av att ha ett 
öppet [klassrums]klimat, att ställa s k öppna frågor och att vid inlärningen av nya ord hitta både 
synonymer och använda sig av visuella hjälpmedel. De båda specialpedagogerna arbetar helst i liten 
grupp där de känner att eleverna får mer utrymme och taltur och där de kan stötta och ge positiv 
uppföljning ( se exempel med ”Bra-boken” ). Att även låta eleverna själva återberätta och s a s tänja 
deras egna kunskaper är ett bra sätt enligt en av specialpedagogerna.  
 

Specialpedagog SS: ”Ofta har jag korta pass, 20 minuter eller en halvtimme, många gånger i veckan, med 
barnen och då läser vi enkla böcker, böcker som jag hittar på lagom nivå. Sedan pratar vi om innehåll och så 
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läser barnet tillsammans med mig. Eller om de kan läsa själva så är jag tyst annars så stöttar jag läsningen 
alltså med ljudstrider så kanske jag börjar svagt så att de hör och att de kan komma igenom orden. 

Vi pratar mycket ordförståelse om jag märker att de inte förstår det de läser och de får återberätta. Ifall de 
skriver så får de ofta skriva till en bild, de ritar sällan hos mig eftersom det går bort så mycket tid. De som 
ska träna läsning så har jag kontakt med en bok som går varje dag mellan mig och hemmet, jag kallar den 

Bra-boken, för det räcker ju inte med att bara läsa i skolan. Så jag skriver positiva saker i boken: 
Exempelvis; Vad bra du läste idag! Vad kul det var att lyssna! Eller imorgon ska du berätta om....!” 

 
Klasslärarna har till stor del liknande synsätt och tar upp behovet av att ge tillräckligt med exempel; 
muntliga exempel i form av synonymer och/eller visuella hjälpmedel samtidigt som det även finns 
vissa skillnader i synsätt på metoder som används i det egna klassrummet. 
 
Klasslärare KA: ” Jag tror ofta när man pratar med barnen, och det gäller inte bara att vara övertydlig, så 

gäller det att ge dem exempel på saker man pratar om. Ibland genom visuella hjälpmedel.” 
Klasslärare KM betonar vikten av att låta eleverna prata samtidigt som hon själv är ”stöttepelaren” 
eller ”bollplanket” och betonar även vikten av att ställa öppna frågor; dvs ha en positiv uppföljning 
på elevrespons för att få ”höra hur de tänker”. 

 
Klasslärare KM: ”Dels behöver jag lämna utrymme till dom. Samtidigt som jag måste vara ett bollplank till 

dom och hela tiden lotsa dom vidare. Jag tror att jag jobbar jättemycket med att öppna upp...vad menar 
du...jag ser inte vad du tänker....osv. Säg högt hur du tänker. Och försöka skapa ett klimat och det är inte 

alltid så självklart då det för vissa är något självklart och de inte orkar lyssna. Och det är ingen fara att säga 
fel, det tror jag att jag jobbar rätt så mycket med.[---] 

Jag ställer också ganska många öppna frågor. Jag tycker det är så häftigt att få höra hur de tänker och jag 
kan själv få en sån...jaa, just det....Att bara stå och vänta på de rätta svaren...och räcka upp handen...visst, i 

storgrupp, men jag kan lika gärna säga Kalle, vad heter...och frågan kommer efter Kalles namn, men då 
vaknar ju ändå alla. För det kan ju vara att Kalle inte vet och då får Olle svara osv.” 

 
Klasslärare KK betonar liksom klasslärare KA vikten av att förklara ordentligt; ” förklara på tre 
olika sätt” och att det finns ett tryggt och öppet klassrumsklimat som gör att eleverna vågar och vill 
prata. 
 
Klasslärare KK: ”Det som jag tänker på när jag har min klass är att jag hela tiden förklarar orden och ritar 
på tavlan. Och översätter orden eller man förklarar med synonymer, man försöker förklara allting tre gånger 

eller på tre olika sätt. Det är när man pratar enskilt med eleverna så hör man ju att de inte förstår, i till 
exempel matte kan det vara något ord som de inte förstår. 

Det mest viktiga [ när man arbetar i en flerspråkig klass ] är att skapa en sån stämning i klassrummet att alla 
vågar tala och uttrycka sig.[---]” 

 
6. Vad är viktigt att tänka på i arbetet med flerspråkiga elever ( inklusive 
      utmaningar )? 

 
     Jag skönjer av dessa intervjusvar på fråga 3 att det finns en del olika uppfattningar om hur man 
bör arbeta med flerspråkiga klasser. Specialpedagogerna betonar modersmålets ( L1 ) roll och 
antyder en mera additiv språksyn och hur man i undervisningen kan se en viss positiv (eller 
negativ) påverkan från L1, dvs att den kognitiva utvecklingen i förstaspråket även [kan] eller 
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gynnar lärandet i eller snarare via andraspråket ( L2 ). En klasslärare betonar återigen samtalets roll 
för språkutvecklingen och menar även på att man som lärare behöver omformulera och anpassa 
eller modifiera sitt språk efter inlärarens nivå. 60  En annan klasslärare betonar vikten av korrigering 
och som jag uppfattar det en mera formell inlärning. 61 De flesta av lärarna nämner även kursplanen 
och att alltid utgå från målen vid sin planering. Den stora utmaningen, enligt biträdande rektor, är 
att hela tiden försöka hitta nya [språkutvecklande] verktyg att arbeta med. 
 
Specialpedagog SS: ”Jag brukar kolla upp dethär med ljuden, alltså om vi inte har samma ljud, exempelvis ö 

och å och att de ska höra skillnad på sådana ljud. Men detta gör vi även när vi läser och stöter på 
främmande ord och vad de betyder och vi pratar mer om detta, men det sker inte ofta en översättning. Det 

tycker jag inte.”  
 

Specialpedagog SS: ”Det som jag tycker känns viktigt är ens hemspråk och hur utvecklat ens hemspråk är. 
Det är ju samma sak med svenska barn, de barn som har föräldrar som har god utbildning och är studievana 

så får ju barnet det lättare och kan tillgodogöra sig studierna lättare. Precis som man har gjort 
undersökningar med svenska elever. Detta tycker jag märks tydligt, att har man ett rikt hemspråk så har man 

det mycket lättare att ta till sig det svenska språket.” 
Klasslärarna uttrycker här olika åsikter angående vad som är viktigt att tänka på i undervisningen av 
flerspråkiga elever och som även skiljer sig åt jämfört med specialpedagogernas svar. Klasslärare 
KA betonar, som jag ser det, vikten av korrigering och en mera formell undervisning/inlärning. 

 
Klasslärare KA:  ”När jag hör att någon säger fel så rättar jag, jag säger att det heter inte ”jag vann dig”, 

detta är grammatiskt fel utan det heter ”jag vann över dig”. 
 

Klasslärare KM betonar vikten av samtal och att även utgå från elevernas egna intressen samtidigt 
som hon menar att det är viktigt att läraren anpassar och modifierar sitt tal så att det passar 
inlärarens nivå. Utmaningen blir att individualisera undervisningen till den grad att alla elever ska 
få möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
 
Klasslärare KM: ”Jag håller på ständigt och drar ner språket till det minimala för att de ska vara med. Även 

för de svenska barnen! Det är så torftigt...språket. Dethär gynnar alla. [---] 
Jag försöker bena ner de svåra orden och det är ju språkutvecklande för de svenska barnen, att de får sätta 
ord på vad de tänker...och så får de höra hur någon annan säger det...för min förklaring kanske inte är den 

som barnen tar in. [---] 
Samtalet är det viktiga [ i arbetet med tvåspråkiga elever ]. Att de får tid till och tänka efter och tid till att 

prata. Vi har funderat på att göra lite läxor, och inte bara att läsa upp det de har skrivit, utan att träna på att 
beskriva med ord, få formulera, till exempel att ta med någonting hemifrån och med hjälp av stödfrågor få 

presentera det muntligt i smågrupper.[---] 
Utmaningen måste väl vara att dels de som är språkbegåvade, att de inte tappar och att de orkar sitta och 

lyssna. I denhär åldern är man ju fortfarande så ivrig att få svara och säga vad man tänker och att man kan 

                                                      
60  Se Södergårds avhandling om ”anpassad input”, s 31-32 

61  Jfr Vibergs definition av implicit/explicit inlärning, s 113 ff  och Lightbown & Spada nämner i  
     sin bok de forskare som tror på effekten av korrigering och varnar för tidig fossilisering av fel helt i  
     kontrast med den kommunikativa undervisningsmetoden [ som menar att fel är en naturlig del i  
     inlärningsprocessen ]  s 118-119  
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locka fram det. Samtidigt som dom som inte hänger med får ett tillfälle att hänga med! Att få alla att vara 
med, man känner ju att man kanske lägger sig på mitten-nivån för då har man de flesta men att få dehär att 

vara med, ja, det är väl detta som är den stora utmaningen.” 
 
 Den stora utmaningen enligt biträdande rektor är att utveckla fler metoder för hur man på enheten 
kan arbeta mer språkutvecklande och antyder även en viss frustration att alla lärare kanske ”inte gör 
som jag säger”; dvs det finns en arbetsplan men att man som biträdande rektor har att förhålla sig 
till ett organisatoriskt upplägg och ”få alla med på tåget”. 
 

Biträdande rektor, BR: ”Den stora utmaningen just nu är att hitta fler verktyg för att kunna jobba 
språkutvecklande. Och det har vi suttit och diskuterat lite grann...hur gör vi egentligen osv. Och sen tror jag 
att få med alla på tåget lite mera. Alla gör ju inte kanske som jag säger. Men på det stora hela så är det ju att 

verkligen ha koll på var barnen befinner sig i sin språkutveckling. Så att vi ger dem de rätta möjligheterna 
och att vi är tydliga gentemot föräldrarna. Och här har vi haft jättebra diskussioner med föräldrarna, men 

många har sagt att mitt barn ska inte stämplas som det och det är väl OK att mitt barn har SAS här men inte 
sen ( i senare åldrar och gymnasiet ). Det är en negativ klang.” 

 
4. Finns det ett samarbete med modermålslärarna? Varför/varför inte? 
 
     Gemensamt för svaren på fråga 4 så finns det enligt de intervjuade inget konkret samarbete 
mellan arbetslaget och modersmålslärarna enligt intervjusvaren förutom en klasslärare som vid 
några få tillfällen har använt sig av modersmålslärarna i sin undervisning ( klasslärare KM ). 
Orsakerna till detta är att de har olika scheman och inga gemensamma studiedagar finns 
inplanerade under terminen. Några av lärarna uttrycker en åsikt att detta inte är bra och att det finns 
en önskan om att ha en gemensam plattform mellan klasslärarna och modersmålslärarna och ett 
aktivt samarbete. 
 

Klasslärare KA: ”En del modersmålslärare träffar vi ju, men inte sådär att vi har... hur går det osv. De 
jobbar ju med helt andra saker och inget som är kopplat till det vi gör. Det är jättetråkigt. Att det är så. Jag 
tror att eftersom de jobbar för en annan...de är inte vår skolas anställda lärare. Vi har köpt deras tjänster.  

Och det är jättesynd för det hade ju varit kul att få rymden [projektet] på sitt modersmål, det hade ju 
underlättat säkert jättemycket att få bena ut dethär på arabiska eller persiska. Det är inte många barn som 

gillar sitt modersmål faktiskt, det är lite straff att gå dit.” 
 
Klasslärare KM har själv tagit initiativ till att bjuda in modersmålslärarna i sin undervisning men 
där fokus har varit på kulturella skillnader; att utöka elevernas omvärldskunskap osv. Hon uttrycker 
dock en önskan om att kunna ha ett naturligt samarbete och antyder att detta är en optimal metod på 
en skola med flerspråkiga elever. 
 
Klasslärare KM: ”Jag har plockat in modersmålslärarna ibland in i min undervisning. Så när vi höll på och 
pratade om hur man räknade förr så kom en modersmålslärare från Tunisien och berättade om historiken, 
om siffrorna osv och jag har också haft en [lärare] från Turkiet som kom och pratade om hur det är att gå i 

skola i Turkiet. Men dethär skulle man behöva göra mycket mera men tyvärr det gör man inte. Vi går i 
omlott; våra scheman matchar inte. Men ibland går det och det är ju det optimala; tänk att få ha matematik 
på sitt modersmål! Det är väl både en ledningsfråga och vår uppgift och deras intresse också, men vi har 

inget naturligt forum där vi möts. Vi har ju aldrig studiedagar ihop.” 
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Orsaken till att det saknas ett kontinuerligt samarbete menar biträdande rektor bero på att dessa 
[modersmåls]lärare är timanställda och arbetar på flera olika skolor och att antalet timmar på en 
skola beror också på antalet elever som läser detta modersmål; exempelvis har den persiska 
modersmålsläraren fler timmar på enheten p g a fler antal elever. 
 

Biträdande rektor, BR: ”Vad gäller modersmålslärarna så är det bara persiskan som har 5 timmar, de 
övriga har bara 60 minuter och de ilar från det ena till det andra. Och det kan ju också vara svårt att koppla 

det till det övriga skolarbetet eftersom även modersmålslärarna har en kursplan att följa.” 
 
5. Kan du beskriva vad du tror mest påverkar ett barns språkutveckling? 
 
     Av svaren på fråga 5 så är enligt specialpedagog SS interaktionen i och med den stora gruppen 
oerhört viktig och nämner både att tala och att lyssna. Samtidigt nämner hon även vikten av 
interaktionen med vuxna och att vuxentätheten på skolan gynnar språkutvecklingen. Klasslärare 
KA och specialpedagog SR nämner båda vikten av språkmiljön där den [miljön] bör vara språkligt 
”korrekt”, stimulerande och varierande; dvs ”ha tillgång till ett korrekt målspråk [ rikssvenska ]” 
och att man både samtalar och läser kontinuerligt tillsammans samt samtalar om det man läser.  
 
Specialpedagog SS: ”Bara att vistas i den stora gruppen är jätteviktig vad gäller deras språkutveckling och 

läsutveckling, för när de bara sitter med mig är det ju inte samma sak för vi är ju väldigt fokuserade på det vi 
ska göra. I den stora klassen får de ju ha ett helt annat samspel, de får höra mycket mer om andra saker. Att 

ha en fast förankring i den stora gruppen är jätteviktig tycker jag, att vistas där och vara med i de 
diskussionerna. Det blir ju inte lika dynamiskt med mig. Jag tror att de språkutvecklas mycket mera i den 

stora gruppen; de får naturligtvis ett kanske mera barnsligt språk, när de umgås på rasterna och så, men då 
är det ju bra med den vuxentäthet som vi har. Vi har ju faktiskt två vuxna i varje grupp [ med 20 elever ]. Det 
är ju faktiskt så i denhär gruppen att en elev kom i höstas men har ju snappat upp otroligt mycket på kort tid. 

Hon behövde ju mycket stöd från början men det var ju viktigt att bara vara här och höra språket.” 
 
Även klasslärare KA betonar vikten av en språkmiljö och att få umgås med jämnåriga kamrater. 
 
Klasslärare KA: ”Språkmiljön tror jag är otroligt viktig för språkutvecklingen och kompisars språk har mer 
påverkan på barnet än vi vuxna som jobbar med barnet i skolan därför att de är närmare sina kompisar och 

träffar ju sina kompisar mycket mera och i lekens form.” 
 

     Specialpedagog SR antyder en viss syn om att individer kan ha ett visst genetiskt anlag för att 
lära sig språk samtidigt som hon också betonar vikten av en rik språkmiljö. 62  
     Det är enligt henne också viktigt att lärarna själva har en mycket god utbildning i barns 
språkutveckling överhuvudtaget för att kunna identifiera de olika stadierna. 
 

                                                      
62 Se gärna Lightbown & Spadas ( 1999 ) beskrivning av olika faktorer som påverkar 

andraspråksinlärning;  

    bl a deras stycke om ”aptitude” eller fallenhet för språk, s 53 
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Specialpedagog SR: ”Det jag tror påverkar ett barns språkutveckling är, förutom det genetiska förstås, är att 
de har ett rikt språk hemma, att man samtalar mycket, att man läser mycket och tittar i böcker tillsammans 
och har en nära kontakt med barnet. Det är jätteviktigt. Det gäller ju att man har en bra utbildning i barns 
språkutveckling, men också att man kan identifiera de olika stadierna, framför allt förskolelärarna och med 
de riktigt unga barnen, att ja nu har de kommit till det stadiet för nu generaliserar de vissa saker och det är 

ingen fara för det gör man i den åldern osv.” 
 
     Baserat på dessa intervjusvar har jag fått en större inblick i lärarnas syn på flerspråkiga elevers 
språkutveckling och hur man bör arbeta med dem samt deras egen syn på andraspråksinlärning. 
Lärarna uttrycker en del olika åsikter vad gäller metoder vilket är relevant när jag kommer att titta 
närmare på den praktiska tillämpningen i klassrummet. Avsaknaden av ett konkret samarbete med 
modersmålslärarna på skolan upplevs av de flesta som beklagligt och flera av informanterna hade 
önskat att det hade funnits en naturlig mötesplats eller forum.  
     Arbetsplanen i SAS är ny för detta skolår och alla i arbetslaget känner till den men alla har inte 
varit med och utformat den. Däremot har detta inneburit att eleverna behöver kartläggas och man 
behöver definiera och tydliggöra vilka elever som ligger på SAS nivå och vilka som inte ligger på 
SAS nivå; inte bara för lärarna själva utan även gentemot eleverna och föräldrarna behöver alltså 
detta tydliggöras. Däremot planerar inte arbetslaget att göra skilda grupperingar utifrån dessa 
resultat utan det språkutvecklande arbetet anses gynna alla barn. Biträdande rektor tar upp de SAS-
satsningar som gjorts i denna stadsdel och för skolans del har detta inneburit både fortbildning av 
lärarna ( 15-30 högskolepoängsstudier i svenska som andraspråk ) samt inköp av böcker och 
skapandet av ett eget skolbibliotek. 
 

5.2 Klassrumsobservationer och interaktionsmönster 
 
     De tre utvalda klasserna anser jag har varit mycket betydelsefulla för min studie och för mina 
frågeställningar eftersom samtliga lärare i arbetslaget har deltagit i fortbildning inom ämnet svenska 
som andraspråk samt att de undersökta klasserna alla representerar en språklig och kulturell 
mångfald där majoriteten av eleverna är tvåspråkiga. ( se tabell 1 ) 
     Av klassernas 59 elever är 48 elever tvåspråkiga varav 47 elever deltar i 
modersmålsundervisning. Lärarna i detta arbetslag har dock valt att inte göra specifika grupperingar 
mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn utan använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt som de 
anser gynna alla barn ( min tolkning baserat på intervjuer och de svar jag fick ).  
 
     Mitt intresse riktas alltså mot klassrumssamtalet och hur interaktionen mellan lärare-elev ser ut 
och vilket språkutvecklande potential detta samtal kan tänkas innefatta. Vid min studie av 
interaktionsmönstren mellan lärare-elev så riktar jag in mig på både de samtal som läraren förde 
med enskild elev och med hela klassen.  
     Förutom själva interaktionen har jag även försökt att fånga upp de språkutvecklande arbetssätt 
som lärarna använde sig av samt noterat de uppgifter och det material som användes. Alla 
observationer jag gjort är lärarledda undervisningspass.  
     Det material jag redovisar här nedan är utdrag ur 9 lärarledda lektioner med 3 olika 
klasser och 3 olika klasslärare i samma arbetslag. De parametrar som används som 
underlag för min kategoriseringsmodell för att belysa interaktionen i klassrummet och som 
presenteras i tabellform är hämtade från Sinclair & Coulthards I-R-U struktur ( I=initiativ, 
R=respons, U=uppföljning ) för att få en allmän bild av grundstrukturen i dialogen mellan 
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lärare-elev ( interaktionsdrag ) och jag kommer även att identifiera lärarens respektive 
elevens talhandlingar ( interaktionsakt ). 63  
    
     Jag avser också i reflektionsdelen att analysera klassrumssamtalen utifrån Dysthes 
definition av den dialogiska klassrumsdiskursen och vad som utmärker den; dvs genom 
autentiska frågor, uppföljning och positiv bedömning och försöka kvalitativt kategorisera 
och belysa de samtalsmönster som jag observerat i klassrummet samt se huruvida stöttning 
( scaffolding ) förekommer och i vilken form ( Se ytterligare definition av stöttning och 
dess funktioner i teoridelen ). 

Aspekter att beakta: 
 

• Klassrumsinteraktionens struktur ( I-R-U ) 
• Talmönster ( 2/3 dels regeln ); monologiskt klassrum versus dialogiskt klassrum; 

autentiska frågor, uppföljning och positiv bedömning ( enligt Dysthe/Nystrand ) 
• Interaktionella skyldigheter/rättigheter som läraren och eleverna verkar ha i 

klassrummet ( Se talhandlingar, samt Gremmos definition, s 10 ) 
 

           I mina kommentarer efter varje textdel kommer jag också att belysa hur lektionstiden 
fördelas på olika aktiviteter ( val av språkutvecklande metoder ). 
 
Observation 1.  
 
I den klass jag observerade ( 2 C ) fanns klasslärare KK och 20 elever. Detta var 
en lärarledd matematikgenomgång ( ca 40 minuters pass ).  
I textreferaten/transkriptionsdelen har jag använt mig av KK= klasslärare K, 
KM=klasslärare M, KA= klasslärare A, L= lärare, E= elev om inte namnen är tydligt 
utskrivna samt benämningen observation 1-8 och text 1-9. 
 
Text 1: 
 
Talare Verbal interaktion Interaktions- 

Drag (I-R-U ) 
Interaktions- 
akt/talhandling 

Klasslärare K nu ska vi se om ni 
kommer ihåg vad vi 
gjorde förra veckan?  ( 
K skriver på tavlan: 
30+10= ) Binyam? 

initiativ fråga 

Binyam först tiotalen och sen 
entalen...30+10+5=45 

respons svar på fråga 

Klasslärare K och hur räknade vi det 
här? ( K skriver på 
tavlan 42+23= ) Sara? 

initiativ fråga 

Sara först 40+20... respons svar på fråga 
Klasslärare K och sen? uppföljning uppföljning 
Sara och sen 2+3.. respons svar på uppföljning 
Klasslärare K och vad blir det? uppföljning uppföljning 
Sara det blir 65 respons svar på uppföljning 
Klasslärare K om vi tar 45+38... ( initiativ fråga 
                                                      
63 Se Catrin Norrbys bok Samtalsanalys, 2004 och Michael Stubbs, Språket i klassrummet, s 79 ff 

    samt i litteraturdelen, s 10-11  
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skriver på tavlan ) 
Ivan? 

Ivan 40+30=70 ( tvekar ) respons svar på fråga 
Klasslärare K det här blir svårt...om 

vi räknar entalen för 
sig? 

uppföljning negativ bedömning 
direkt uppmaning 

Ivan 5+8=13 respons svar på uppmaning 
Klasslärare K och så skriver vi 

70+13=? Ivan? 
initiativ fråga 

Ivan 83 respons svar på fråga 
Klasslärare K hur ska man räkna det 

här då? ( skriver på 
tavlan 67+8= ) Linda?  
( Binyam pratar rakt ut 
och säger 75 ) nej, det 
kan Linda...låt Linda 
säga... 

initiativ fråga 
kritik/förmaning 
 

Linda 60+7+8= 60+15 och det 
blir 75 

respons svar på fråga 

Klasslärare K du behöver inte räkna 
såhär...du kan också 
hoppa direkt 

uppföljning positiv bedömning 

Binyam men vad onödigt...vad 
onödigt...varför kan 
man inte bara... 

initiativ kommentar 
fråga 

Klasslärare K ( avbryter Binyam ) men 
nu är det Monica som 
säger svaret...vad blir 
39+5? 

initiativ ignorerar elev- 
kommentar 
fråga 

Monica det blir 30+9+5 och 
30+14=44 

respons svar på fråga 

Klasslärare K det här kallas 
skriftlig 
huvudräkning...det är 
inte meningen att du 
tar det här ena talet 
och sen räknar med 
fingrarna....Tina...hur 
blir det här? ( skriver 
på tavlan 36+8 ) 

initiativ förklaring 
fråga 

Tina det blir 30+6+8= 30+14= 
44 

respons svar på fråga 

Klasslärare K ( går till 
matteböckerna som 
ligger på ett bord ) 

icke-verbal 
initiativ 

icke-verbal 
handling 

Binyam får jag dela ut? initiativ fråga 
Klasslärare K Ivan och Selam är 

bordsvärdar..de får 
dela ut..ni får börja 
räkna på sidorna 92-93 
( skriver upp på tavlan 
) 
 

respons 
initiativ 

svar på fråga 
instruktion/uppmaning
 

 
 
 
     Den lärarledda genomgången tog ungefär 20 minuter och sedan hade elevgruppen 20 
minuter före paus. KK handleder och går runt och hjälper individuella elever. Alla elever 
har sina egna böcker och arbetar individuellt. De flesta arbetar tysta men två av eleverna 
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kommenterar högt: ”jag suger på matte” och ”jag kommer aldrig att bli klar”. KK hyssjar 
på de elever som kommenterar eller gör oväsen. Uppgiften i boken är: ”Skriftlig 
huvudräkning med tiotalsövergång, tvåsiffrigt och ensiffrigt”. När eleverna är klara med 
sidorna 92-93 så ropar de till K: ”jag är klar” och KK bekräftar detta genom att komma och 
titta på de båda sidorna och sedan får eleverna fortsätta att träna extra övningar i boken som 
handlar om ”dubbelt” och ”hälften” med hjälp av pengar.  
     Alla arbetar med samma arbetsuppgifter och bör bli klara eller ligga på samma sida i 
boken när de avslutar passet. De som arbetar långsammare får vara kvar och få läxhjälp 
efter skolans slut ( istället för att gå direkt till fritis ). De få initiativ till kommentarer som 
kommer från elevernas sida, exempelvis från Binyam, tystas ner av klassläraren och får 
ingen respons. Det finns under detta pass få tillfällen till muntlig interaktion och svaren 
som eleverna ger är korta. De arbetar tysta i sina matteböcker och de flesta övningar är 
fylla-i övningar för att träna huvudräkning genom ovannämnda metod.  
 
Reflektioner: Ett utmärkande drag för denna lärarledda lektion är att klassläraren K tar alla 
initiativ, hon är mån om att alla elever ska få svara och fördelar taltur till de flesta ( Jfr 2/3 
dels regeln ). På detta sätt kontrollerar hon också ifall alla ”har hängt med” och förstår 
uppgiften. Att arbeta tyst och att alla ska ha arbetsro prioriteras högt och KK tillåter inte 
eleverna att prata med varandra eller rakt ut; varken under den lärarledda genomgången 
eller under det individuella arbetet.  
 
     Man förhandlar inte och/eller interagerar med varandra och det är läraren som har den 
främsta [tal]rättigheten och mandat att bestämma vem som ska svara. På detta sätt är 
interaktionen ett exempel på ett assymmetriskt samtal. Man kan tydligt urskilja ett visst 
grundmönster enligt I-R systemet men ofta saknas en uppföljning eller en feedback ( dvs I-
R-U eller I-R-F ) från läraren. Det finns inga exempel på autentiska frågor eller positiv 
bedömning, men däremot exempel på uppföljning ( enligt Dysthes modell ), dvs att läraren 
följer upp elevsvaret genom att införliva det i nästkommande fråga.  
 
     Läraren stödjer kontinuerligt eleverna och guidar dem igenom samtliga taluppgifter. 
Lektionen utmärker sig av ett begränsat elevinflytande men en hög grad av läraransvar och 
stöttning för att eleverna ska hålla kursen och läraren genom sin stöttning delar upp 
uppgiften i hanterbara moment samt visar på typiska drag och mönster.  
 
     I viss mån får eleven tillfälle att förklara hur man tänker men detta upplevs främst som 
en slags kunskapskontroll från lärarens sida snarare än att utveckla olika räknestrategier 
och låta andra elever ta del i detta. Elev-svaren är relativt korta och det arbetsmaterial som 
används är läroboken; dvs en universellt accepterad kunskap.   
  
Observation 2.  
 
Klass 2 C ( 20 elever, en klasslärare K, en fritidspedagog och en elevassistent ) hade ”tyst 
skrivning” på schemat. Rubriken löd: ” På utflykt i en luftballong”. På blädderblock hade 
klassläraren skrivit orden: rädd, utsikt, kyla, höjdskräck, linor, höjd, spännande, stiga uppåt, 
kikare, vind, storm, åska, solsken, regn, hav, darra, korg, blåst, landa, dimma, hustak, elda, 
trassel, krocka, trädtoppar.  
Dessa stödord har KK skrivit och eleverna får använda orden i sin text ifall de vill. 
Eleverna tränar sig i tempus-former ( dåtid/preteritum ). Detta pass är ca 30 minuter. 
 
Text 2: 
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Talare Verbal interaktion Interaktions- 

drag ( I-R-U ) 
Interaktions- 
akt/talhandling 

Klasslärare K det är kallt 
just nu men om 
du pratar om 
igår hur blir 
det då? 

initiativ vägledning/instruktion 
fråga 

Elev det var kallt respons svar på fråga 
Klasslärare K samma sak 

här...det regnar 
just nu...men 
igår? 

uppföljning uppföljning 
fråga 

Elev regnade respons svar på fråga 
Klasslärare K just precis..nu 

får du gå igenom 
alla verb och 
ändra till dåtid 

uppföljning positiv bedömning 
instruktion/uppmaning

 
KK går runt och går igenom alla verb och tempusformer med varje elev. Hon läser igenom 
alla elevtexter och ställer ledande frågor ( se ovan ). Alla elever har egna skrivhäften och 
arbetar individuellt. Eleverna arbetar koncentrerat och det är tyst i klassrummet förutom 
lärar-elev interaktionen. Syftet med övningen är att  att eleven ska veta vad ett verb är och 
kunna böja det i dåtid/preteritum..  
 
Reflektion: Detta pass utmärks av en typisk I-R-U struktur mellan läraren och enskild elev 
samtidigt som läraren handleder och går runt till enskilda elever och ger även positiv 
bedömning, men det är inte autentiska frågor enligt Dysthes definition som ställs utan fasta, 
bundna och facit-liknande frågor.  
     Klassläraren är här ute efter att kontrollera om eleven har lärt sig ett stoff ( tempus ) som 
varit givet på förhand och därför blir frågeställningen icke-autentisk. Samtidigt stödjer 
läraren eleverna och försöker tänja deras kunskaper genom att ställa ledande frågor om 
dåtid; dvs både stöttar och kompletterar, men det är inte ett ”dialogiskt” samtal som utgår 
från elevernas egna erfarenheter och som därigenom kan utveckla ett mera personligt språk 
utan snarare en mera klassisk fråga-svar teknik.  
     Läraren visar dock på modeller för uppgiftens utförande och detta kan ses som en av 
stöttningens funktioner. 64      
 
Observation 3.  
 
Lektionen med två klasser 2A och 2B börjar med en kortare filmvisning av tre kortfilmer 
om månen. Därefter följer högläsning av klasslärare A om månen. Innan högläsningen 
delas böcker ut ( Universumboken ) till alla elever; några sitter två och två och många 
följer med fingret när läraren läser. Klasslärare A stannar i texten med jämna mellanrum 
och frågar eleverna ifall de har några frågor. Detta pass är ca 40 minuter. 
Text 3. 
 

                                                      
64 Gibbons skriver angående stöttning vid skrivandet och skrivuppgifter vikten av att läraren tänjer 
    eleven i sin språkutveckling och att det vid varje steg i lärprocessen finns en systematisk 
    vägledning tills eleven kan göra uppgiften på egen hand, se Gibbons, s 67  
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Talare Verbal interaktion Interaktions- 
drag ( I-R-U ) 

Interaktions- 
akt/talhandling 

Klasslärare A nu väntar jag tills 
ni alla är 
tysta...sätt fingret 
på sidan 56 och följ 
med ( börjar läsa ) 

initiativ direkt uppmaning 
instruktion 

Elev kan du stoppa för 
jag hänger inte 
med... 

initiativ fråga/kommentar till 
läraren 

Klasslärare A ( ger ingen respons 
på elevkommentaren 
utan läser klart 
sidan och skriver 
ordet 
”dragningskraft” på 
blädderblock, 
förklarar ordet för 
hela gruppen) 

initiativ ignorerar elev- 
kommentar 
instruktion 
 

Elev men månen skapades 
ju för miljarder år 
sen...fanns det 
växter förut då? 

initiativ kommentar 
fråga 

Klasslärare A ( svarar inte på 
elevfrågan ) nu 
läser jag vidare på 
nästa sida ( 
fortsätter att läsa 
klart ) har ni några 
frågor eller var det 
något ni tänkte på 
när vi läste? 

initiativ ignorerar elev- 
frågan 
generell kommentar 
fråga/uppföljning 

Elev eftersom du säger 
att det inte finns 
luft...kan man andas 
då? 

respons fråga till läraren 

Klasslärare A nej..man behöver 
syrgas ifall man 
besöker månen som 
astronauterna gör 

respons svar på fråga 

Elev så stjärnorna är 
större än huset? 

initiativ fråga till läraren 

Klasslärare A Jaa respons svar på fråga 
Elev fullmåne...är det 

dag då?  
initiativ fråga till läraren 

Klasslärare A jaa...då är det dag 
på månen 

respons svar på fråga 

Elev vad betyder 
dragningskraft? 

initiativ fråga till läraren 

Klasslärare A på grund av magneten 
i jorden...hoppar du 
högt kommer du 
tillbaka...nu får ni 
stänga böckerna men 
börja inte prata 

respons 
initiativ 

svar på fråga 
direkt uppmaning 
 

Elev de sa att man 
behöver spänne när 
man sover...behöver 
kudden också spännas 
fast? 

initiativ fråga till läraren 
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Klasslärare A jaa...nu vill jag 
att ni berättar 
något som ni har 
lärt er om månen 

initiativ uppmaning 

Elev behöver man säga 
något man lärt sig? 

respons fråga/uppföljning 

Klasslärare A jaa uppföljning uppföljning/uppmaning
Elev de mörka fläckarna 

kallas månhav 
respons svar  

Klasslärare A bra...och du? uppföljning Beröm/fråga 
Elev jag kommer inte på 

nåt 
respons svar 

Elev jag kan inget respons generell kommentar 
Klasslärare A ikväll är det 

månförmörkelse...för 
att se det så måste 
ni stiga upp redan 
klockan 3 på 
natten...då ser man 
inte månen alls  ( 
läraren visar på en 
bild vad 
månförmörkelse 
innebär ) 

initiativ instruktion 
berättelse 

 
 
Reflektion: Läraren bestämmer tempot vid högläsningen och kräver tystnad och 
koncentration men stannar upp efter varje sida och skriver upp svåra ord från texten på 
blädderblocket och diskuterar det man har läst tillsammans. Läraren försöker att ge alla 
taltur men tillåter inte att man pratar i mun på varandra. Eleverna har många frågor om 
både filmerna och textens innehåll och det blir en rätt livlig klassrumsdiskussion ( dvs 
många parallella samtal som jag tyvärr inte kan ta med här ) där dock läraren styr samtalet.  
 
     I text 3 är det ungefär 50-50 mellan elevinitiativ och lärarinitiativ och läraren 
implementerar även ett mera ”autentiskt samtalsämne” genom att ta upp den reella 
månförmörkelsen som skulle äga rum samma natt. Dock är mönstret likt I-R från både 
lärare och elev ( initiativ-respons, fråga-svar ) men vid spontana elevkommentarer eller 
elevfrågor så besvarar inte alltid läraren dessa, framför allt inte ifall eleven talade rakt ut 
utan handuppräckning. Enligt Sinclair & Coulthard så är strukturen I-R utan F vanlig när 
det är elever som ställer frågor till läraren eftersom elever i allmänhet inte öppet utvärderar 
sina lärares svar. 65  
 
     Det finns inga exempel på uppföljning som innebär att läraren fångar upp eller följer 
upp ett elevsvar genom att införliva det i nästkommande fråga och inte heller någon positiv 
bedömning att läraren tar innehållet i det som eleven säger på allvar och bygger vidare på 
det. Denna undervisning kännetecknar en mera monologisk diskursform trots att andelen 
elevinitiativ är relativt hög. Passet kännetecknas av både högt läraransvar och stöttning i 
form av att läraren försöker introducera och aktualisera en förförståelse för uppgiften och 
därigenom hålla kursen. 
 
 

                                                      
65  Se Stubbs, s 80 
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Observation 4.  
 
Klassen ( 2 A ) med klasslärare A ska ha en mattelektion. Klasslärare A börjar passet med 
att dela ut BRIS böcker. Bordsvis får eleverna komma och hämta sina egna böcker ( borden 
i detta klassrum är möblerade gruppvis; man sitter tre eller fyra elever tillsammans ).  
Eleverna bläddrar i BRIS boken och småpratar med varandra och frågar varandra vad BRIS 
betyder. De frågar läraren: ” Ska jag skriva mitt namn här? ”De tittar mest på de bilder som 
finns i boken och vill gärna ”skrika” till kompisen när de ser en intressant bild eller sida, 
men läraren tillrättavisar och säger: ” Nu är det dags att lägga boken i väskan”. Läraren 
delar ut matteböckerna med hjälp av två ”bordsvärdar”, dvs elever. Detta pass är 40 
minuter. 
 
Text 4: 
 
Talare Verbal interaktion Interaktions- 

drag ( I-R-U ) 
Interaktions- 
akt/talhandling 

Klasslärare A slå upp sidan 
75...har ni slått 
upp sidan? 

initiativ direkt uppmaning 

Elev vilken sida? respons fråga 
Klasslärare A sidorna 75-

76...jag vill att 
Jacob ska läsa... 
( eleven läser 
problemlösningen 
i matteboken men 
förstår inte 
ordet ”klase” i 
”bananklase”, 
läraren förklarar 
med synonymer som 
”grupp” och ritar 
en klase på 
tavlan ) 

uppföljning 
initiativ 

svar på fråga 
uppmaning 
förklaring 

Klasslärare A men förstår ni 
frågan? 

uppföljning positiv uppföljning 

Elev jaa... respons svar  
Klasslärare A tänk tyst i några 

minuter 
uppföljning uppmaning 

Elev jag kan redan 
svaret 

respons svar 

Klasslärare A schhh ( läraren 
står och väntar 
tills alla elever 
hade tänkt tyst 
och räckte upp 
handen och frågar 
sedan var och en 
för att få reda 
på allas [olika] 
räknestrategier ) 

uppföljning negativt svar på elev 
svar 
fråga och 
uppföljning på varje 
elev i tur och 
ordning 

Klasslärare A vissa av er 
räcker upp handen 
alltför snabbt 
och väntar man 

respons + 
uppföljning 

kommentar till 
elever 
kritik 
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för länge så 
svaret försvinner 
i huvudet 

Elev nu försvann det ( 
skrattar ) 

respons kommentar till lärare 

 
Vid den andra problemlösningsfrågan ( berättelsen Storkarna och svalan ) så frågar 
klasslärare A endast några elever om deras räknestrategier och man gick sedan gemensamt 
igenom uppgiften. Klasslärare A frågar envist tills eleverna har beskrivit exakt vad de 
menar med halvfull-full, vänster-höger och hon uppmuntrar alla till att hitta synonymer 
eller ”förklara med ett annat ord”. Hon frågar flera elever samma sak. Sedan började de 
arbeta med ”euro-sidan” i den egna matteboken och eleverna ville växla euro till kronor 
men läraren sa att det behövs inte; ”tänk bara på euro som pengar, som vanliga tal”.  
     KA frågade eleverna vem som jobbade med vem förra gången ( eleverna svarar ) och 
sedan bestämmer läraren vem som ska jobba med vem. Eleverna arbetar parvis  och 
resonerar tillsammans vad svaren blir ( tränar addition genom pengar/euro ), de skriver 
svaret men många elever har svårt att beskriva med ord hur de tänkte som övningen 
efterfrågar. Några elever väljer att beskriva med siffror och några med ord. En flicka 
”tänkte med ord” och en pojke ”tänkte med bilder och siffror”. Efter en stund började 
många elever att arbeta självständigt och pratade inte så mycket och/eller inte alls med 
varandra.  
     Klasslärare A avslutar lektionen med en frågesport och indelar klassen i två lag med två 
lagledare och hon frågar varje elev i tur och ordning en fråga om NO, matte, engelska och 
svenska. Ifall eleven inte kan svara så tar man hjälp av lagkompisarna. KA skriver upp 
poängen på tavlan och säkerställer att alla får talutrymme. 
 
Reflektion: Denna lektion utmärks av typiska I-R-U sekvenser där läraren ofta 
omformulerar sina frågor flera gånger vid läsningen av problemformuleringarna eller 
analysen av bilderna i matteboken. Man ”talar matematik” och läraren ställer frågor till 
samtliga elever och låter dem svara fel och rätt men bekräftar positivt då någon elev svarat 
rätt. Det finns en klar lärarstyrning men fördelningen av talutrymmet är ändå relativt jämnt 
och läraren ”vill höra fler röster” och att ”alla lyssnar på alla”. ( Jfr Dysthes 
flerstämmiga/dialogiska klassrum, punkt 3.6 )  
 
     Det finns få inlärarinitiativ under hela passet och även pararbetet utmynnar till att bli ett 
självständigt arbete ( är orsaken till detta att eleverna inte själva fick välja samarbetspartner 
och/eller att eleverna är vana vid att jobba självständigt? ) Interaktionen under detta 
arbetspass är dock relativt varierat där flera röster hörs och en variation av arbetsuppgifter 
och metoder presenteras ( lärarledda gruppdiskussioner, pararbete, grupparbete med 
frågesport ).  
 
     Klassläraren använder sig inte av positiv bedömning eller uppföljning ( Jfr Dysthe ) som 
kommentar till elevsvaren, men ger en evaluerande kommentar till de elever som svarade 
rätt. KA strukturerar och delar upp uppgiften i hanterbara moment och uppmuntrar och 
stödjer genom att tillåta fler elever dela med sig av sina räknestrategier till de andra i 
gruppen. 
 
Observation 5.  
 
En lektion med klass 2 B och deras klasslärare M och en fritidspedagog. Lektionen består 
av 10 minuter gruppdiskussion, 25 minuter information, 5 minuter ”röris” ( rörelseövning 
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till musik ) och 20 minuter EA ( eget arbete ). Man inleder med en morgonsamling där de 
diskuterar helgen och Matildas kalas ( dit hela klassen varit inbjuden ), sedan informerar 
läraren om veckobrevet och information för veckan och efter rörelseövningen gör eleverna 
en bilduppgift med månlandningar och raketer eller arbetar klart med vissa specifika 
mattesidor i den egna matteboken ( läraren har skrivit ner sidorna på tavlan ). 
 
Text 5: 
 
Talare Verbal 

interaktion 
Interaktions- 
drag ( I-R-U ) 

Interaktions- 
akt/talhandling 

Klasslärare M vilka var med på 
Matildas kalas i 
lördags? Räck upp 
handen så får jag 
se 
( eleverna räcker 
upp handen och 
läraren frågar de 
elever som inte 
räckte upp handen 
varför ) 

initiativ fråga 
uppmaning 

Elev jag kunde inte respons svar 
Elev jag var på 

Koranskolan 
respons svar 

Elev jag var å simmade 
med pappa...då 
träffade jag vår 
simlärare från i 
onsdags 

respons svar 
kommentar 

Klasslärare M och vad gjorde ni 
som var med på 
Matildas kalas? 

initiativ ny fråga 

Elev jag vann respons svar 
Klasslärare M vad gjorde du då 

som vann? 
uppföljning uppföljning/fråga 

Elev jag vann på limbo respons svar 
Elev jag vann på dans 

step 
initiativ kommentar 

Klasslärare M fick du någon 
present Matilda? 

initiativ fråga till elev 

Matilda jag fick en 
dagbok med 
fjärilar på 

respons svar 

Klasslärare M har du börjat 
skriva? 

uppföljning fråga/uppföljning 

Matilda neej... respons svar 
Elev jag har börjat 

skriva...jag har 
också en dagbok 

initiativ kommentar 

Elev jag blev 3:a när 
vi tävlade 

initiativ kommentar 

Klasslärare M och vad heter det 
när man blir 3:a?

respons fråga till 
elev/uppföljning 

Elev mmm respons tvekar/tänker 
Klasslärare M inte broms 

utan... 
uppföljning vägledning 

Elev brons respons svar 
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Klasslärare M just det...brons uppföljning beröm 
Elev igår gick jag på 

persiskan och då 
firade vi 
nyår...vi hade 
sju saker som 
skulle börja på 
samma bokstav 

initiativ berättelse/fritt tal 

Klasslärare M vad heter gräs på 
persiska? 

uppföljning fråga till elev 

Elev jaa..vad heter 
det nu 
igen...”sabzi” 

respons svar på fråga 

 
Reflektion: Detta var ett klassrumssamtal där elevernas talhandlingar dominerade och flera 
av dem även tog egna initiativ till att berätta om helgen och vad de hade gjort.  
Läraren ställde fler autentiska frågor och utgick från elevernas egna erfarenheter. Läraren 
följde även upp elevkommentarerna genom uppföljning och positiv bedömning och utgick 
från elevkommentarerna när hon ställde följdfrågor. ( Jfr Dysthes definition av ett 
dialogiskt klassrum ) Klassläraren har här tillvaratagit inlärarnas egna erfarenheter som 
utgångspunkt för undervisningen och kopplat [språk]inlärningen i klassrummet till [ 
språkliga ] aktiviteter utanför klassrummet. 66 Samtalet blir sålunda mera naturligt till 
skillnad från den ”presenterande” undervisningen som följer ett mycket rigidare mönster. 67 
Även om läraren fördelar ordet och i viss mån även avgör samtalsämne så undviker hon 
slutna frågor med givna svar och uppmuntrar istället eleverna till att själva tänka och 
reflektera och inte enbart repetera vad andra har tänkt. Autentiska frågor är, enligt Dysthe, 
centrala i en dialogisk undervisning eftersom eleverna ges denna möjlighet att tänka själva 
och inte enbart minnas och reproducera. 68

 
Text 6. 
 
Talare Verbal interaktion Interaktions- 

Drag ( I-R-U ) 
Interaktions- 
akt/talhandling 

Klasslärare M nu ska jag läsa 
veckobrevet...Charlie, 
lägg undan linjalen 
den behöver du inte 
nu... du kanske 
behöver den sen men 
inte nu...på torsdag 
ska vi bygga raketer 
och då behöver ni ta 
med er PET-flaskor ( 
visar flaskor som 
finns i en låda i 
klassrummet ) en stor 
eller en liten och 
aluminiumfolie...vet 
ni vad det är? 

initiativ uppmaning 
förklaring 
instruktion 
fråga 

                                                      
66 Se hänvisning till Nunan i Lindbergs avhandling, s 16 

67 Dysthe; Det flerstämmiga klassrummet, s 50-51 

68 Ibid., s 59 
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Elev(er) neej... respons svar på fråga 
Klasslärare M det kan vara ett sånt 

där silverpapper 
uppföljning förklaring 

Elev jaa...som vi lagar 
kyckling i 

respons uppföljning 

Klasslärare M just det respons positiv uppföljning 
Elev får jag ta med sån här 

färgpennor med glitter 
och lim inuti? 

initiativ fråga till lärare 

Klasslärare M nja...vi har ju det 
mesta här ( visar på 
hyllan i klassrummet ) 
och sen 
skrivläxan...här ska 
ni få skriva allt som 
ni vet om rymden...ni 
får skriva fritt...vad 
sa jag nu? ( tittar på 
några pojkar som hade 
börjat prata ) 

respons 
initiativ 

svar 
instruktion 
fråga 

Elev jag hörde inte initiativ kommentar 
Klasslärare M nej, ni hörde inte för 

att ni 
pratade...vilken tur, 
då tar vi om det...jag 
pratade om skrivläxan 
och att ni ska skriva 
ner allt ni vet om 
rymden 

respons 
uppföljning 

svar 
kommentar 
instruktion 

Elev OK respons svar 
 
Efter den lärarstyrda genomgången av veckans information så leder fritidspedagogen 
”röris”- övningen till musik och instruerar varje rörelse samt uppmuntrar vissa elever som 
inte riktigt vill vara med; ”kom igen nu Charlie...du har valt att vara med!” Efter detta tar 
eleverna fram sina bilduppgifter ( om månlandningar och raketer ) och skrivuppgifter ( Min 
plats i universum och En planet  ). Alla arbetar individuellt med egna uppgifter och läraren 
går runt och handleder. Stödfrågor till skrivuppgiften är: ”Hur ser planeten ut, var finns 
planeten, finns det liv på planeten, illustrera planeten med bilder, ta gärna reda på mer”. 
Några elever ritar av raketen ur Rymdboken och går sedan till kamrater för att visa vad de 
ritat. Läraren spelar en CD ( Ted Gärdestad med sånger som ”Jag vill ha en egen måne” 
och ”Satellit” ) under hela EA-passet och många elever sjunger med i sångerna istället för 
att arbeta med den egna uppgiften. Några elever ( som är klara med bild- och skrivuppgift ) 
börjar arbeta i matteboken. En elev ( som sjunger med i sången ) frågar: ” Vad betyder 15 
vårar?” och läraren förklarar: ”Det betyder att den här personen har upplevt 15 vårar eller 
15 år, han kanske till och med var född på våren”. 
 
Reflektion: Vid den lärarledda samlingen och veckoinformationen så dominerar läraren 
talutrymmet och elever som pratar rakt ut avbryts och både läraren och fritidspedagogen 
hyssjar. Mönstret vid replikskiftena vid ”veckans information” följer en tydlig I-R struktur 
där läraren står för de flesta initiativ men bygger också vidare på och följer upp några av 
elevfrågorna. Läraren är dock den som förmedlar information, som s a s ”har facit” och 
lektionen kan därför ses som mer ”presenterande” till sin karaktär med en enkelriktad 
förmedling av kunskap. Eleverna har svårt att lyssna så länge på veckans information och 
några blir rastlösa och oroliga; därför bryter man och gör ”röris”-övning.  
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Vid den individuella uppgiften blir det mycket småprat men detta tolereras, dock inte så att 
det stör arbetsron. De flesta av flickorna i gruppen är tysta och räcker upp handen när de 
har en fråga emedan flera av pojkarna går runt och visar varandra sina raketer. Eleverna 
kommer snabbt igång med sina individuella uppgifter och de arbetar med lite olika saker 
beroende på hur snabbt eller långsamt de har arbetat vid tidigare pass. Målen och 
uppgifterna är tydliga och alla vet vad de ska göra. Stödfrågorna är relativt fasta till sin 
karaktär förutom den sista;  
” ta gärna reda på mer” vilket också uppmanas av läraren; dvs att skriva fritt allt man vet 
om månen.  
Här ges eleverna möjlighet till att ta egna initiativ och att utgå mer från sina egna intressen 
och erfarenheter och detta uppmuntrar till ett mera undersökande arbetssätt. ( jfr 
kursplan/styrdokument )  
 
Observation 6.  
 
Klass 2 B arbetar i halvgrupp, 9 elever tillsammans med klasslärare M. De ska arbeta med 
en matteuppgift ( Måns och Mia ) som handlar om att träna hälften-dubbelt. När 
klassläraren delar ut arbetshäftet så placerar hon det upp och ner och ber eleverna att inte 
vända på det innan hon har förklarat hur man gör och vad uppgifterna går ut på.  
Borden i klassen är placerade i en U-form med allas ansikten riktade mot tavlan och under 
detta pass placeras eleverna långt ifrån varandra ( för att inte kunna interagera? ). Eleverna 
skulle göra 4 sidor på egen hand i arbetshäftet ”Måns och Mia” och de instruerades att läsa 
mycket noggrant igenom instruktionerna. Ifall de blir klara med uppgiften så lämnar de in 
den och fortsätter att arbeta individuellt i matteboken ( Mästerkatten ). Själva instruktionen 
från läraren tar inte mer än 3 minuter, sedan börjar eleverna att arbeta under tystnad. När 
eleverna räcker upp handen för att få hjälp så hjälper inte läraren direkt utan uppmanar dem 
att läsa igenom flera gånger tills de förstår. ( L: tänk på ditt sätt! ) Några elever pratar högt: 
”nu är jag klar med det här” men avbryts genast av läraren: ”schhh...stressa inte oss andra” 
En elev säger:”kan man rita hur många stjärnor som helst?” L: ”vad står det? Står det hur 
många stjärnor du ska rita?” E: ”neej”. Läraren avslutar passet med att rita geometriska 
figurer på tavlan ( en uppgift från häftet ) och gå igenom denna uppgift tillsammans med 
eleverna. Arbetspasset är 40 minuter. 
Text 7: 
 
Talare Verbal interaktion Interaktions- 

drag ( I-R-U ) 
Interaktions- 
akt/talhandling 

Klasslärare M hur mycket ska jag 
måla på baksidan? Hela 
den? 

initiativ fråga till elever 

Elev(er) jaa respons svar på fråga 
Elev så tänkte jag respons svar på fråga 
Klasslärare M hur många trianglar 

färglade ni här? 
initiativ fråga till elever 

Elev(er) fyra respons svar på fråga 
Klasslärare M ( väljer ut en 

problemlösningsuppgift 
) här står det att det 
ska vara hälften så 
många äpplen som 
bananer...hur tänkte 
ni då? 

initiativ fråga till elever 
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Elev jag tog fyra bananer 
och två äpplen 

respons svar på fråga 

Klasslärare M och här...det ska vara 
dubbelt så många 
stjärnor som hjärtan? 

initiativ fråga till elever 

Elev jag tog hälften respons svar på fråga 
Klasslärare M då kanske det är 

läsningen vi behöver 
träna på...man måste 
läsa noga 

uppföljning svar/kritik 

Elev men 
ishockeybilderna...det 
var lätt 

initiativ 
uppföljning 

generell kommentar 

Elev jaa...det var lätt respons kommentar 
Reflektion: I ovannämnda sekvens ser vi en typisk I-R struktur med läraren som initierar 
frågorna och eleverna svarar ( fråga-svar ) men ingen direkt feedback eller uppföljning från 
lärarens sida förutom att hon indirekt klagade på att eleverna och deras ”fel” berodde på att 
de hade läst för slarvigt ( L:”då kanske det är läsningen vi behöver träna på” ). Målet var att 
eleverna själva skulle lösa uppgifterna och läraren ställer enbart ledande frågor. Hon 
hjälper inte under arbetets gång utan kontrollerar snarast att alla elever arbetar med det de 
ska.  
     Det finns nästan ingen muntlig interaktion och det är läraren som tydligt dominerar allt 
talutrymme och är den som initierar alla samtal i klassrummet. 69 Här ställer klassläraren 
fasta och slutna frågor eftersom hon redan vet svaret och interaktionen kan liknas vid en 
kunskapskontroll. Det finns ett högt läraransvar där klassläraren stödjer genom att visa på 
mönster och typiska drag i de geometriska figurer som hon ritat på tavlan. Detta gör hon 
med hjälp av elevsvaren som hon samtidigt ”evaluerar” eftersom hon enbart ritar ”rätta 
svar”. 
 
Observation 7.  
 
Det är klass 2 A ( 20 elever ) med klasslärare A. De första 20 minuterna ägnas åt 
redovisning av tyst skrivning ( dvs en individuell skrivuppgift som de har haft under flera 
morgnar ).  
Detta innebär att klasslärare A drar lott/ett skrivhäfte och den eleven får komma fram till 
tavlan och läsa högt sin berättelse för de andra medan de lyssnar. Den första eleven som 
kommer fram läser sakta och några elever ropar rakt ut: ”jag hör inte” och klasslärare A 
svarar:”om alla säger jag hör inte då hör ju ingen!” Eleven får hjälp av klassläraren med 
några svåra ord då hon stakar sig. Den andra eleven som kommer upp har stora svårigheter 
att läsa högt och får mycket hjälp av klassläraren och detta leder till att de andra eleverna i 
klassen blir rastlösa och flera slutar att lyssna. Efter att 20 minuter hade gått och två elever 
läst sina berättelser så delar klasslärare A upp sina elever i pojk- och flickgrupper. 
Flickorna går till ett annat rum för att ha NO med fritidspedagogen och pojkarna stannar 
kvar i sitt eget klassrum för att träna skrivstil och ha massage. Skrivstilsövningen är 30 
minuter och är en individuell övning som görs till klassisk musik och massage är 20 
minuter som görs till en saga som läses av läraren. ( Massage-passet väljer jag att inte 
transkribera trots att det fanns några få samtalssekvenser mellan lärare-elev, men i stort var 
detta en högläsningsstund som läraren ledde ) 
 

                                                      
69 Jfr franska forskaren Marie-José Gremmo i I Lindbergs bok Språka samman, s 81 
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Text 8: 
 
Talare Verbal 

interaktion 
Interaktions- 
Drag ( I-R-U ) 

Interaktions- 
drag/talhandling 

Klasslärare A har alla förstått 
vad vi ska göra 
under de här 
passen? 

initiativ fråga 
indirekt uppmaning 

Elev att vi inte ska 
tjafsa 

respons svar 

Klasslärare A nå mer? uppföljning fråga/uppmaning 
Elev att vi ska lyssna respons svar 
Elev att vi ska vara 

tysta 
respons svar 

Klasslärare A ska det vara så 
idag? 

uppföljning fråga 
indirekt uppmaning 

Elev(er) jaa... respons svar 
Klasslärare A då ska vi börja 

att träna 
alfabetet på 
skrivstil ( A 
demonstrerar på 
tavlan ) stressa 
inte...meningen 
är att det ska 
vara så fint så 
fint och se till 
att ni har vassa 
pennor...jag 
kommer att gå 
runt  för jag har 
känslan att några 
av er slarvade 
förra gången... 
( läraren sätter 
på en CD skiva 
med klassisk 
musik och går 
runt och tittar ) 

initiativ instruktion 
förklaring 
vägledning 
kritik 

Elev(er) jag med... ( 
eleverna börjar 
prata med 
varandra vid 
bordet med 
pennvässaren ) 

initiativ fritt tal 

Klasslärare A prata inte...vad 
har vi sagt om 
arbetsro ( 
avbryter pojkarna 
och fortsätter 
att gå runt ) ni 
har skrivit 
väldigt fint i 
era 
skrivstilsböcker 
måste jag säga 

initiativ kritik/förmaning 
beröm/uppmuntran 
 

Elev har du tittat i 
min? 

respons fråga till lärare 

Klasslärare A nej inte ännu men uppföljning svar på fråga 
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jag ska 
Elev ( småviskar med 

sin bordskamrat ) 
”d” är fettsvårt! 
å nej jag måste 
sudda 

initiativ fritt tal 
generell kommentar 

Elev ( viskar till en 
annan kamrat ) 
vilken bokstav är 
du på? Jag är på 
”h” 

initiativ fråga 
berättande 

Elev ( viskar tillbaka 
) jag också men 
jag suddade 

respons svar på fråga 
förklarande 

Klasslärare A ( handleder en 
pojke och suddar 
ut vad han 
skrivit ) kommer 
du ihåg vad jag 
sa om den här 
kraftiga linjen? 
du får ta och 
skriva om det här 

initiativ handledning 
instruktion 

Elev å nej respons kommentar 
Klasslärare A skriv hela 

tiden...blir ni 
trötta så mjuka 
upp handlederna 
lite grann med 
några rörelser 
 

initiativ uppmaning 
instruktion 

Elev kan jag skriva 
det gamla ”p” för 
det nya ”p” är så 
krångligt? 

initiativ fråga till lärare 

Klasslärare A du menar det ”p” 
som du har på 
boken? 

respons uppföljning/returfråga

Elev ja respons svar 
Klasslärare A visst det kan du 

göra 
uppföljning positiv 

bedömning/svar 
Elev yes respons kommentar 
Klasslärare A är det några av 

era föräldrar som 
bara skriver 
skrivstil? ( 
många händer i 
luften ) 

initiativ generell fråga till alla 
elever 

Elev min pappa skriver 
bara skrivstil så 
han har glömt hur 
man skriver 
vanligt 

respons svar/kommentar 

Klasslärare A ( säger till en 
elev )när du är 
klar gör du en 
ram runt innan du 
lägger pappret i 
din pärm 

initiativ instruktion 
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Elev måste jag göra en 
ram? 

respons fråga till lärare 

Klasslärare A ja det måste 
du....titta på 
klockan  
nu tog ni inte 
ansvar...titta på 
klockan.. 

respons 
initiativ 

svar 
kommentar 
kritik 

Elev Klockan är 10 
minuter över 9 

respons svar 

 
Reflektion: Denna skrivstilsövning är en individuell uppgift och lärarens roll är 
handledarens/vägledarens och klasslärare A går runt och tittar när alla skriver samt 
instruerar eleverna ifall det behövs.  
Läraren står för de flesta initiativtaganden under passet men det finns några få exempel på 
elevinitiativ och framför allt elev-elev initiativ när eleverna pratar om svårigheter med 
vissa bokstäver eller hur långt man har hunnit osv.  
     Dock har elev-elev interaktionen mera karaktären av s k ”fritt tal” snarare än ett 
förhandlande/sonderande tal ( Jfr Barnes, Gibbons ). Andra exempel på inlärarinitiativ är 
när eleven vill fråga läraren om något ( exempelvis om att få skriva bokstaven ”p” enligt 
det gamla sättet ) men detta pekar på ett tydligt mönster att det är läraren som bestämmer 
innehållet; dvs har facit ( slutet system ) och styr undervisningen enligt en redan på förhand 
bestämd kunskapsförmedlingssyn. Läraren stödjer genom att hantera frustration och 
samtidigt peka på viktiga drag och skillnader mellan det egna utförandet och det ideala. 
 
Observation 8.  
 
Klass 2 A ska ha en återsamling med den egna klassen och elevrådsrepresentanterna; den 
totala tiden är 35 minuter. De två representanter från klassen som sitter med i elevrådet ska 
berätta om vad som sades under mötet och sedan blir det gruppdiskussion. Lektionen 
bedrivs i helgrupp med klassläraren.  
 
Text 9: 
 
Talare Verbal interaktion Interaktions- 

drag ( I-R-U ) 
Interaktions- 
akt/talhandling 

Elev fyrorna sa att vi 
får inte spela 
fotboll...bara de 
får spela 
fotboll...sen får 
man kasta 
snöbollar men bara 
med kramsnö och 
nedanför knäna om 
alla är med på det

initiativ förklaring 
uppmaning 

Klasslärare A men vem har sagt 
det? Vad gäller 
vår regel om att 
kasta snöbollar? 

respons fråga 

Elev vi får inte kasta 
snöbollar för man 
kan skada sig 

respons svar 

Klasslärare A precis...det här 
ska jag höra med 

uppföljning 
initiativ 

kommentar 
instruktion 
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dom andra om vad 
som sades 
egentligen...men 
nu ska vi 
fortsätta med 
högläsningen och 
vi kanske hinner 
med två elever 
före lunch...har 
ni märkt att jag 
bara dragit fram 
tjejer idag? 

 

Elev jaa det är 
orättvist 

respons svar/kommentar 

Elev låt eleverna dra initiativ uppmaning 
Klasslärare A men jag tittar 

inte jag bara 
drar...vi hinner 
med en elev till ( 
drar ett häfte och 
det är en flicka )

respons svar/ignorans av elev 
kommentar 
instruktion 

Elev en tjej igen...jag 
tänker inte lyssna

initiativ kritisk kommentar 

Klasslärare A jo du måste lyssna 
för vi måste 
lyssna på dig ( 
låter eleven läsa 
sin berättelse ) 

respons direkt uppmaning 

Klasslärare A om jag drar nu så 
drar jag en gång 
till om det inte 
är en kille ( drar 
ett häfte och det 
är en pojke ) 

initiativ förklaring 

Elev jaa...äntligen en 
kille 
( pojkarna nästan 
applåderar och 
småpratar och 
pojken som ska 
läsa står tyst och 
väntar ) 

initiativ kommentar 

Klasslärare A jag tycker det är 
bra att du väntar 
in dom...att alla 
är tysta innan du 
börjar läsa 

initiativ kommentar 
beröm/uppmuntran/ 
evaluering 

Klasslärare A tack ska du 
ha...så vilka 4 
platser har vi 
besökt idag? 

initiativ beröm 
fråga 

Elev Mexiko, Palestina, 
Thailand och 
Finland 

respons svar 

Klasslärare A bra...nu när ni 
står i matkön så 
håller ni tummarna 
i hällen... 

uppföljning 
initiativ 

beröm/evaluering 
instruktion 

Elev vad är hällen? 
 

respons fråga till lärare 
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Klasslärare A hällen finns här 
på byxan ( visar 
vid bältet ) så 
ifall ni har jeans 
håller ni här 
eller i linningen 
ifall ni har 
joggingbyxor...gör 
ni inte det så 
kommer ni inte in 
i matsalen 

respons 
initiativ 

förklaring 
instruktion 
uppmaning 

 
Reflektion:  Läraren stod för majoriteten av alla initiativ under detta pass ( Jfr 2/3 regeln ) 
även om elevrådsrepresentanterna fick ett kortare [tal]utrymme för att presentera det som 
hade tagits upp under morgonens möte.  
Trots att några elever fick möjlighet till att träna högläsning så var majoriteten av de andra i 
gruppen passiva och detta ledde till att många inte lyssnade alls, speciellt inte ifall eleverna 
som läste hade ”svårigheter”, dvs läste för sakta eller fel enligt elevernas egen definition.  
     Under passet fanns det mera inslag av ett ”autentiskt” samtal mellan lärare-elev framför 
allt i samtalet med elevrådsrepresentanterna men fortfarande var det läraren som styrde. 
Läraren valde att delvis ignorera vissa negativa elevkommentarer istället för att 
diskutera/förhandla och lektionen utmärks snarare av I-R sekvenser med få positiva 
bedömningar och/eller feedback från läraren. Talhandlingarna utmärks av två mera 
evaluerande/värderande lärarkommentarer och läraren bestämmer därigenom vad som är 
rätt eller fel.( Jfr Gremmos modell av lärarens talrättigheter ).  
     Läraren är mån om att både flickor och pojkar ska komma till tals och visar genom sin 
kommentar att det är viktigt med en rättvis fördelning av talturen. Läraren anger ramarna 
för de aktiviteter som sker i klassrummet och utgår inte från elevernas egna erfarenheter 
eller innefattar elevernas tolkningar och personliga reflektioner som en källa till kunskap.  
 
     Dessa klassrumsobservationer visar på delar av olika lektionssekvenser med samtliga av 
de tre klasslärarna och deras respektive klasser. Interaktionsmönstret belyser framför allt de 
samtal som äger rum mellan lärare och elev och vad som kännetecknar dessa. I följande 
avsnitt kommer jag att analysera resultaten lite närmare. 
 

6. Analys 
 
     I denna studie beskrivs hur interaktionen mellan lärare och elev kan se ut i flerspråkiga 
klassrum. Syftet med analysen ( punkt 6. ) är att ge en inblick i vilket språkutvecklande potential 
dessa samtal kan tänkas innefatta. Förhoppningsvis bidrar den också till en ökad förståelse av 
andraspråksinlärning och överhuvudtaget elevernas lärandevillkor i de undersökta klasserna.  
 
     En central del i denna studie är också djupintervjuer med lärarna eftersom deras svar antas ha 
direkt relevans för de tolkningar som görs i analysdelen. Denna studie bygger främst på 
sociokulturell teori som den anknyter till Vygotsky och som har tolkats och i viss mån 
vidareutvecklats av Säljö (2000), Gibbons (2002), Lindberg (1995, 2000, 2005 ) och Dysthe ( 1998, 
2003 ) där det [språkliga] lärandet ses som ett socialt och interaktionellt fenomen. Studien har inte 
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haft sin utgångspunkt i någon enskild hypotes utan har haft en kvalitativ etnografisk ansats med 
context-of-discovery som ledmotiv. 70    
 
     Naturligtvis hade en longitudinell djupstudie varit idealisk för att mera tydligt kunna belysa en 
språklig utveckling som sker över tid eller klassrumsinteraktionens betydelse för 
andraspråksutveckling. Jag anser dock att min studie ger en viss inblick i hur ett arbetslag kan 
arbeta i flerspråkiga klassrum.   
    
     De klasslärare som jag har både intervjuat och observerat uttryckte i sina intervjusvar vikten av 
att ha ett sådant klassrumsklimat där alla elever får och vågar komma till tals. Baserat på 
intervjusvaren fanns det vissa skillnader vad gäller synen på språkutveckling och val av metoder 
där några av lärarna ansåg det vara viktigt att genast korrigera vid felsägningar   emedan två av de 
andra lärarna anpassade sitt tal eller förklarade med hjälp av synonymer eller visuella hjälpmedel. 71  
     Klasslärare M uttryckte det så här:” Jag håller på ständigt och drar ner språket till det minimala 
för att de ska vara med [---] Jag försöker bena ner de svåra orden och det är ju språkutvecklande för 
de svenska barnen...att de får sätta ord på vad de tänker och så får de höra hur någon annan säger 
det…för min förklaring kanske inte är den som barnen tar in.” 72      
     Lindberg har tagit upp Evelyn Hatch som i sin diskursanalys analyserar det inflöde som riktas 
till eleven och även elevens egen språkproduktion.  
     Det är just det samarbete som uppstår i samtal mellan lärare-elev ( eller elev-elev ) som kan ge 
upphov till ett inflöde som kan påverka gynnsamt på språkinlärningen. Här är det oftast läraren som 
stöttar, fyller på och s a s bygger ut inlärarens repliker genom att ställa frågor eller begära 
förtydliganden. Detta kollaborativa samarbete mellan lärare-elev att gemensamt konstruera en 
diskurs kan nås med hjälp av det som tidigare benämnts som ”scaffolding” eller stöttning. 73 Även 
Viberg skriver om anpassat tal där den vuxne i stor utsträckning anpassar och förenklar sitt språk 
genom deras val av samtalsämne, förenklad syntax, förenklat ordförråd samt ett långsammare och 
tydligare uttal men menar att denna anpassade interaktion är mera enkelriktad emedan en 
förhandlande interaktion involverar båda ( eller flera ) deltagare i samtalet genom att de gemensamt 
arbetar sig fram till en delad betydelse. 74     
 
     Klasslärare A uttrycker en intressant åsikt om förhållandet mellan språk och tänkande ( jfr 
Vygotsky ): ” Det är många [elever] som har ett bra språk men inte har tränat sig i att tänka efter. 
Detta tycker jag är det svåraste. Vad är språk? Vad har det med språket att göra...att de 
missuppfattar eller att de inte kopplar på tänkandet?” Enligt Vygotsky så är tänkandet och språket 
nära förknippade med varandra men är inte identiska utan förhållandet är mycket komplext. Utan 
social kommunikation sker dock ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande och det är genom 

 
70 Kullberg, s 53 

71 ”get it right from the beginning”, se Lightbown & Spada, s 118-119 

72  Se Södergårds avhandling ( 2002 ) om ”anpassad input”, s 31 ff 

73  Se Lindbergs avhandling ( 1995 ), s 25 och Rod Ellis (1997 ), s 48 

74  Viberg ( 1987 ), s 75-80  
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och i språket som den förmedlande funktionen ( ordets yttre sida ) förenas med funktionen att tänka 
( ordets inre mening ). Tanken fullbordas i ordet. 75   
 
     Klasslärare A lyfter dock upp den komplexa utvecklingsprocess som flerspråkiga elever 
genomgår och relationen mellan det första och det andra språket. Liksom det tydligt framkommer i 
min undersökningsgrupp som bestod av elever som först har lärt sig basen ( för att låna ett uttryck 
av Viberg ) i sitt eget modersmål innan de börjat skolan; dvs en successiv två-eller flerspråkighet. 76 
Hur långt dessa elever har nått i sin kognitiva utveckling på sitt modersmål har betydelse för deras 
lärande i ett andraspråk och därför är det oerhört viktigt att lärarstrategierna är medvetna och 
noggrant planerade samt bygger på det som kursplanen förordar; nämligen aktiv tvåspråkighet.  
 
     Båda specialpedagogerna betonar vikten av samtal; dvs att prata om det man läser, att låta 
eleverna återberätta, att arbeta med ordförståelse och att i det individuella mötet stötta, uppmuntra 
och framför allt ge eleverna talutrymme ( som de ofta saknar i den stora gruppen ). Detta arbetssätt 
tillsammans med specialpedagogerna ger eleverna utrymme för fler utforskande och reflekterande 
samtal där specialpedagogen s a s ”tänjer” elevernas kunskaper genom sina frågor.  
     Eleverna får sina röster hörda både i tal och skrift och den ”lilla gruppen” kan liknas vid ett 
flerstämmigt klassrum enligt Dysthes definition. 77  
     Här uppfattar jag även att specialpedagogerna utgår från elevernas egna erfarenheter, att man 
samlas kring ett meningsfullt innehåll och att allas tankar och reflektioner är viktiga bidrag; dvs ett 
dialogiskt klassrumsklimat där interaktionen är mer på lika villkor ( symmetriskt samtal ) och 
lärardominansen är förminskad. 78

 
     Enligt den andraspråksforskning som jag tar upp i den inledande litteraturgenomgången så 
nämns kortfattat begreppen subtraktiv och additiv tvåspråkighet där den additiva tvåspråkigheten 
uppstår i en skolmiljö och/eller samhälle som uppmuntrar elevens tvåspråkighet. Detta innebär att 
eleven ifråga tillägnar sig ett nytt språk ( svenska ) vanligtvis i kontakten med förskola/skola utan 
att förlora sitt första språk ( modersmål ). Man har även sett att additiva skolmiljöer ofta hör 
samman med goda studieresultat och den svenska kursplanen betonar som sagt aktiv tvåspråkighet. 
( Se kursplanen i SAS, 2000 ) 
 
SAS för vem? Syfte/mål med ämnet ( SAS ) 
Elever med kulturell bakgrund annan än svensk, 
förstaspråk ( modersmål ) annat än svenska som 
själva har invandrat till Sverige eller är födda i 
Sverige. 

Aktiv tvåspråkighet, utveckla och behålla 
förstaspråket. Utveckla och lära sig sitt 
andraspråk till förstaspråksnivå. Uppnå en 
funktionell behärskning av det svenska språket 
som är i nivå med den som elever med svenska 
som förstaspråk har.  

 
                                                      
75  Lev Vygotsky ( 1999 ), Tänkande och språk, s 9-13 

76  Einarsson ( 2004 ), s 91 ff  

77  Se Olga Dysthe ( 1998 ), Det flerstämmiga klassrummet-Att skriva och samtala för att lära 

78 Se Olga Dysthe ( red. ), ( 2003 ), Dialog, samspel och lärande  
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Figur 2. Ämnet svenska som andraspråk enligt kursplanen från 2000. 
 
     Med subtraktiv tvåspråkighet menas att majoritetssamhällets språk ( svenska ) lärs in på 
bekostnad av modersmålet; dvs elevens modersmål och/eller första språk kan uppfattas som ett 
minoritetsspråk med låg status och andraspråket ( svenska ) ses då som ett  
högstatusspråk. 79   
     I mitt samtal med arbetslaget och biträdande rektor framgick det att av dessa 59 elever i min 
studie så fick 47 elever modersmålsundervisning. Denna undervisning skedde dock vanligtvis efter 
skoltid under en begränsad tid ( 30 minuter-1 timme ) och det fanns inget samarbete mellan 
arbetslaget och modersmålslärarna vilket de flesta i arbetslaget beklagade. De ansåg att orsaken till 
det låg i att deras scheman inte matchade och att det inte fanns något naturligt forum för ett 
samarbete. En klasslärare uttryckte även åsikten att det fanns många barn som inte gillade att gå till 
sin modersmålsundervisning överhuvudtaget; att det var ”lite straff att gå dit”. Kursplanen förordar 
en aktiv tvåspråkighet och därmed även en additiv tvåspråkighet och språksyn men med en 
avsaknad att ett kontinuerligt samarbete mellan modersmålslärarna och klasslärarna samt en 
sporadisk och begränsad modersmåls-undervisning för eleverna kan detta bli mycket svårt att 
upprätthålla. 
     Föreliggande studie försökte samtidigt få syn på samtalets språkutvecklande potential i 
flerspråkiga klassrum och mina ursprungliga frågeställningar var följande: 
 

 Hur ser andraspråksundervisningen ut i grundskolans flerspråkiga klassrum?  
 Vilka språkutvecklande metoder och arbetssätt använder sig lärarna av? 
 Vilka samtal förekommer mellan lärare och elev och hur ser dessa ut? 

 
     Under mina klassrumsobservationer noterade jag att de flesta av lärarna var måna om att fördela 
talturen till alla, dvs att alla elever lyssnar på alla och på det sättet hörs flera röster.  
     Det var dock läraren som fördelade ordet i de flesta fall. Man följde Gremmos modell av vilka 
interaktionella rättigheter som läraren och eleverna verkar ha i klassrummet där läraren är den som 
har rätten att bestämma vem som svarar, avgöra längden på och avsluta alla samtal, att initiera och 
delta i alla typer av samtal och rätten att inkludera respektive exkludera deltagare i samtalet osv. 80       
     För att tydligare få syn på antalet initiativ som lärarna versus eleverna tog hänvisar jag till 
tabellen nedan och enligt uppdelningen: lärarinitiativ/elevinitiativ ( ex; 13/4 ) osv. 
 
Tabell 2. En jämförelse mellan lärar-och elevinitiativ. 
 
Informanter Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 Text6 Text7 Text8 Text9 Total 
Klasslärare 
K/SAS 30 
Hp 

 
9/2 

 
1/0 

        
10/2 

Klasslärare 
A/SAS 15 
Hp 

   
6/6 

 
2/0 

    
8/4 

 
6/3 

 
22/13 

                                                      
79 Viberg, ( 1987 ), s 105 

80 Lindberg, Språka samman, s 81-82 
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Klasslärare 
M/SAS 15 
Hp 

     
3/4 

 
2/2 

 
4/1 

   
9/7 

 
     Från tabell 2 ovan kan vi avläsa att av 63 initiativtaganden totalt sett så initieras 41 st av lärarna 
och endast 22 st av eleverna. Ett något överraskande resultat i undersökningen av initiativtaganden 
är att jämföra de tre klasslärarna och man kan då konstatera att den lärare som har läst 30 Hp SAS ( 
klasslärare K ) och därmed fått den längsta fortbildningen har [ eller tillåter ] färre elevinitiativ i sitt 
klassrum jämfört med de andra två lärarna ( klasslärare A och M ). Däremot är detta inte en helt 
rättvisande bild då endast två observationer gjordes i hennes grupp jämfört med 3 respektive 4 
observationer i de andra grupperna.  
 
     Klasslärare A har 22 initiativtaganden jämfört med elevernas 13 totalt sett, men det intressanta 
är att jämföra de olika lektionspassen eftersom det i t ex ”Text 3” finns en jämn fördelning mellan 
lärar-och elevinitiativen ( 6/6 ). Detta kan antas bero på lektionspassets upplägg och mål samt det 
uppenbarligen för eleverna intressanta ämnesstoff ( en film om månen ) som presenterades och 
eleverna gavs tillfälle att själva ta initiativ och ställa frågor.  
     Klasslärare M har 9 initiativtaganden jämfört med elevernas 7 totalt sett och är den klasslärare 
som under dessa observationer tillåter och uppmuntrar många fler elevinitiativ och vars lektioner 
utmärks av flera autentiska frågor enligt Dysthes definition. Klasslärare M utgår även från 
elevernas egna erfarenheter ( se text 5 samt s 41-42 ) men inte alltid ( se text 7 och s 44-45 ) och 
detta kan i sin tur bero på lektionens syfte och upplägg. Den slutsats jag dock drar av denna 
jämförelse är att det under lärarledda lektioner är i hög grad läraren som dominerar samtalen och 
som då lämnar ytterst få initiativ till eleverna själva.  
     Denna relativt strikta kontroll av interaktionen i klassrummet kan liknas vid den behavioristiska 
inlärningssynen som betonar inlärning främst genom imitation och vanebildning och ger som sagt 
eleverna ett mycket litet utrymme för egna initiativ. 81 Även I-R-U modellen som är den 
grundstruktur som synliggörs i analysmodellen bygger på en syn på kommunikationsprocessen som 
ett mekaniskt överförande av budskap; dvs en mera klassisk kunskapsförmedling.  
     Läraren förmedlar kunskaper och eleverna mottar, lagrar och tillämpar dem. 82 Detta skapar få 
tillfällen till en mera kreativ och utforskande språkanvändning i socialt samspel vilket Gibbons 
förespråkar. Enligt henne är det ett samtal av mera förhandlande karaktär där inlärarna aktivt 
interagerar och lär av varandra som kan anses gynna andraspråkutvecklingen. 
 
”A classroom program that is supportive of second language learning must therefore create opportunities for 

more varied and dialogic interactional patterns to occur.” 83  
 
     Både Lindberg ( 2005 ), Gibbons ( 2002 ) och Barnes ( 1978 ) talar om vikten av 
smågruppsarbete och även Dixon-Krauss ( 1996 ) tar upp begreppet ”a community of learners”  
som hon refererar till klassrummet och där eleverna är engagerade i aktiviteter som underlättar 
utvecklingen av olika element av kommunikation. Eleverna behöver få möjlighet att samarbeta med 

                                                      
81 Lightbown & Spada, s 35-36  

82 Se Lindbergs artikel i Symposium 2000, Ett andraspråksperspektiv på lärande, s 56  

83 Gibbons ( 2002 ), s 17 
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så många andra elever som möjligt för att uppnå både sociala och kognitiva färdigheter. Dixon-
Krauss ( 1996 ) refererar också till Vygotsky som menar att allt lärande sker genom social 
interaktion och påverkar [elevens] kognitiva utveckling. 84 Ett något överraskande resultat i min 
studie var att under de nio arbetspass som jag hade möjlighet att observera fanns inget arbete i 
smågrupp överhuvudtaget. 
     Viktigt att påpeka i sammanhanget är att jag inför min studie ville observera normala lektioner 
som inte var tillrättalagda och jag hade därför inte själv någon som helst förförståelse för 
arbetslagets schema under just dessa dagar.    
 
     Flera utmärkande drag för de interaktionsmönster som noterades i klassrummen var att 
lärarfrågorna inte var autentiska enligt Dysthes modell för vad som kännetecknar ett dialogiskt 
klassrum utan snarare fasta frågor där läraren stod för facit och frågorna kan därför även ses som 
pseudofrågor för att låna ett uttryck av Barnes.  
     Autentiska frågor är de frågor som ger eleverna möjlighet att komma med sina egna inlägg i 
diskussionen och ger sålunda eleven en chans att tänka själv och inte enbart repetera vad andra har 
tänkt. 85   
     Dylika inlägg från eleverna liknar det som Barnes i sin bok kallar för ett slags ”sonderande tal” 
som utmärks av täta markeringar för tvekan genom både omformuleringar och ändringar i 
inriktningen och detta sonderande tal blir ett medel att åstadkomma en assimilation och 
ackomodation mellan nya och tidigare kunskaper. Eleven får chansen att s a s ”tänka högt” och 
genom detta får vi lärare eleven att aktivt medverka i inlärningsprocessen och skapa en interaktion 
mellan det han lär sig och den verklighetsuppfattning som styr hans handlande. 86   
 
     Enligt Dysthe är det också oerhört viktigt att läraren tar fasta på elevens inlägg och bygger 
vidare på det i nästkommande fråga; dvs en uppföljning av elevsvaren visar på att deras bidrag är av 
värde och samtalet kan byggas vidare på ett mera naturligt sätt.  
     Bland de replikskiften som jag transkriberat fanns det få uppföljningssekvenser enligt Dysthes 
definition eller positiv bedömning av icke-värderande slag. De flesta interaktionshandlingar bestod 
av mer traditionella fråga-svar sekvenser där läraren ibland gav återkoppling genom att evaluera 
och säga ”rätt”, ”bra”, ”OK”; dvs läraren godkänner respektive underkänner elevens svar. I ett 
dylikt recitativt samtal initierar läraren ämnet och elevsvaren blir generellt korta och utvecklas inte 
heller av läraren. 87    
     Säljö ( 2000 ) har i sin tolkning av sociokulturell teori utgått från att det är genom samspelet 
mellan eleven/individen och kollektivet/klassen  i olika sociala situationer som är själva nyckeln till 
en kunskapskonstruktion. Säljö menar att det är genom kommunikation som sociokulturella 
resurser skapas och förs vidare eftersom det är dessa resurser eller redskap som kommer från de 
insikter och handlingsmönster som byggts upp i ett samhälle och skolan och som vi som elever kan 
bli delaktiga i genom just interaktion genom andra människor.  

 
84 Se Dixon-Krauss ( 1996 ), s 79 

85 Dysthe ( 1998 ), s 58-59 

86 Barnes ( 1978 ), Kommunikation och inlärning, s 29  

87 Se Aukrust och hennes kapitel om klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande i Dysthe (2003), 

s 177 
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     Här menar Säljö också att det är viktigt att ta tillvara elevernas vardagskunskaper för att på så 
vis förankra den egna kunskapen med ny förvärvad kunskap för det är i samtalet som vi får del av 
andras erfarenheter och s a s kan låna kunskap av en mer kompetent partner. 88      
 
     I de klassrumssituationer jag observerade fanns det få tillfällen då lärarna utgick från elevernas 
egna erfarenheter ( jfr klasslärare M och text 5 ) och detta kan ha försvårats av det faktum att 
arbetsmetoden inte bestod av smågruppsarbete utan genomfördes nästan alltid i helklass med 
lärarledda genomgångar. Säljö nämner också i sin bok svårigheten att ”bygga på personliga 
erfarenheter” eftersom skolan är en institutionaliserad miljö som oftast prioriterar en mera abstrakt 
begrepps- eller kunskapsvärld enligt den objektivistiska kunskapsteori som också Nystrand ( genom 
Dysthe ) har presenterat i sin inlärningsmodell; dvs en universell, objektiv lärobokskunskap som 
eleven inte nödvändigtvis möter i sin egen vardag. 89      
    
     Enligt Vygotskys ZPD modell bör läraren använda sig av dynamiska ”autentiska” frågor som 
har både en medierande och stöttande funktion och som i sin tur bidrar till ett mera kollaborativt 
lärande i klassrummet. På detta sätt skapar läraren en inkluderande lärmiljö som bekräftar eleverna 
och uppmuntrar dem att uttrycka sina tankar och åsikter. Framför allt är detta av vikt vid 
andraspråksinlärning men ett sådant dialogiskt interaktionsmönster främjar även det uppdrag som 
finns befäst i läroplanen Lpo94:” Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga 
till inlevelse. [---] Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. [---] 
90          
     Lindberg skriver om monologiska interaktionsmönster som leder till en ojämn fördelning av 
talutrymmet mellan lärare och elev och som jag även skönjer i de mönster jag observerat i dessa tre 
klasser;  
 
”Grundstommen i detta monologiska eller recitativa interaktionsmönster är de testfrågor som ställs med ett 

bestämt svar i åtanke, snarare än för att få en fråga belyst ur olika perspektiv eller för att hämta viss 
information. Eleverna förväntas här svara inom vissa givna ramar som fastställs av läraren och värderas i 
förhållande till hur de lyckas med det. En sådan undervisning uppmuntrar snabba färdiga svar snarare än 

reflektion och självständigt tänkande. Den begränsar dessutom ofta elevernas bidrag till minimala repliker; 
dvs enstaka ord och fraser.” 91

 
     Bakhtin har dock en mera utvidgad syn på samtalet eftersom han menar att vi är ständigt i dialog 
med andra och till och med en monologisk aktivitet som när eleverna i min informantgrupp läste 
upp sina berättelser för varandra kan enligt Bakhtin omformuleras i dialogiska termer. Vi har alltid 
en ”publik” och alltså är en monolog också i grunden dialogisk. Detta kan åter refereras till 
Vygotsky som menar att medvetandet är dialogiskt och att människan sålunda kommunicerar även 
när hon är ensam och i dialogen skapas betydelser. 92   

 
88 Säljö ( 2000 ), s 21 ff 

89 Dysthe ( 1998 ), s 50-51 

90 Lpo94, s 5-6 

91 Lindberg ( 2005 ), Språka samman, s 80  
92 Vygotsky ( 1999 ), s 13 
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     Dysthe har vidareutvecklat och tolkat Bakhtin och menar ändå att dialogiska och flerstämmiga 
klassrum kännetecknas av att det finns en samtidig existens av flera olika röster och ett dialogiskt 
samspel mellan dem där skillnaden mellan dessa röster kan utgöra  
en inlärningspotential. 93  Min studie visar på att det fanns relativt få sådana tillfällen till ett 
autentiskt dialogiskt och flerstämmigt samspel mellan eleverna där de kunde dra fördel av 
varandras kompetenser eller där lärarna fullt ut utnyttjade klassernas språkliga och kulturella 
mångfald. 
 
6.1  Diskussion och sammanfattning 

 
     Syftet med min studie var att försöka fördjupa min egen kunskap och förståelse för hur arbetslag 
kan arbeta språkutvecklande i klasser med flerspråkiga elever och jag har därigenom tittat närmare 
på klassrumsinteraktionen och dess språkutvecklande potential. Det som jag ser som avgörande för 
en gynnsam språkinlärning och därmed också optimal språkundervisning är elevernas möjlighet att 
själva aktivt använda sitt språk genom meningsfull interaktion med både lärare och andra 
jämbördiga elever.  
 
     Denna studie har av naturliga skäl sina begränsningar då jag inte har kunnat varken mäta eller 
följa upp elevernas språkutveckling under längre tid. Det hade därför varit intressant att göra en 
fallstudie och försöka följa en tvåspråkig elevs utveckling även i de äldre årskurserna, men då krävs 
en longitudinell djupstudie under flera år. 
 
     En slutsats som jag drar är att även i den lärarledda undervisningen och i dess I-R-U struktur kan 
det finnas möjligheter att involvera eleverna till ett mera utforskande och problemlösande samtal 
beroende på hur läraren ställer sina frågor och hur han/hon följer upp elevsvaren; autentiska vs fasta 
frågeställningar ( se Dysthe ). Här har läraren oerhörd ”makt” att förvalta sitt uppdrag på ett klokt 
och insiktsfullt sätt och som är baserat på en förhoppningsvis stor kunskap om tvåspråkighet och 
andraspråksinlärning.  
 
     Inledningsvis tog jag upp olika drag som Nunan ( 1991 ) menar är kännetecknande för en 
kommunikativ språkundervisning och som även genomsyrar den svenska kursplanen: 94

 
• En stark betoning på interaktionens betydelse för inlärning av kommunikativa 

färdigheter 
• Prioritering av autentiskt material i undervisningen 
• Möjligheter för inlärarna att fokusera inte bara på själva språket utan också på sin 

egen inlärning ( s k metareflektioner; min anmärkning ) 
• Tillvaratagande av inlärarnas egna erfarenheter som utgångspunkt för 

undervisningen 
• En strävan att koppla språkinlärningen i klassrummet till språkliga aktiviteter 

utanför klassrummet ( s k autentiskt språk; min tolkning ) 
 

 
93 Dysthe ( 1998 ), s 228 ff 

94 Lindberg ( 1995 ), s 16 
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    I den studie jag gjorde saknades flera av dessa, enligt min egen mening, vitala punkter. 
Framför allt saknades helt metareflektioner vilket i sin tur kan finna sin eventuella orsak i 
inlärarnas ålder samtidigt som läroplanen Lpo94 förordar att ”eleven skall få möjlighet att 
ta initiativ och ansvar [---] förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt 
och lösa problem”. 95  
     Den starka betoningen på interaktionens betydelse för inlärning av kommunikativa 
funktionella färdigheter framkom som något självklart under lärarintervjuerna men 
saknades helt eller delvis vid tillämpningen och val av metoder och arbetssätt i 
klassrummet, framför allt var det avsaknaden av smågruppsarbete som noterades. Eleverna 
gavs få möjligheter att interagera med varandra och de arbetade huvudsakligen med enskilt 
s k bänkarbete samt i helgrupp. Eleverna svarade främst på lärarens frågor vilket ofta 
resulterade i relativt korta svar och syftet var huvudsakligen att svara ”rätt”. 
 
     En svaghet i min studie var naturligtvis att den endast omfattade observationer av tre 
olika klasser under en begränsad tid och man bör därför ha i åtanke att generaliseringar inte 
kan göras utifrån endast ett besök i ett specifikt arbetslag.  
 
     Studien kunde få en ökad reliabilitet ifall jag hade haft möjlighet att studera fler inlärare 
och jämföra fler skolor som arbetar med flerspråkiga elever. Min förhoppning är ändå att 
denna studie kan bidra med viss insikt i andraspråksinlärning och undervisning i ett 
flerspråkigt klassrum, vad ett språkutvecklande arbetssätt kan innefatta och de utmaningar 
som blivande SAS lärare står inför.  
 
     Detta är angelägna frågor för oss som kommer att arbeta i flerspråkiga lärmiljöer och det 
visar också på behovet av en multikulturell kompetens och djupa insikter i 
språkutvecklande arbetssätt hos andraspråkslärarna. 
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Bilaga 1 ( brev ) [Till skolans rektor, klasslärare för 2 A,B,C samt 2 specialpedagoger:] 
 
 
Jag kommer under våren att skriva min avslutande uppsats/examensarbete för min kommande 
lärarexamen och skulle vilja få möjlighet att intervjua er angående skolans språkutvecklande arbete 
och hur ni ser på detta; eventuella arbetssätt och metoder som ni använder er av, svårigheter alt 
utmaningar osv. 
 
För mig vore det mycket värdefullt att få använda bandspelare vid samtalen med er då detta 
underlättar betydligt för mig under intervjuns gång. Det är endast jag som lyssnar på bandet och ni 
har naturligtvis full anonymitet. 
 
Jag blir alltså mycket glad och tacksam ifall ni ger ert samtycke till detta och jag vill tacka er på 
förhand för ert tillmötesgående i detta ärende. Intervjun kan tänkas ta ca 20-30  minuter/person. 
 
Samtidigt vill jag gärna göra klassrumsobservationer för att undersöka och försöka analysera 
elevernas egen inlärning vad gäller just språkutveckling. 
 
 
 
De datum jag har i åtanke är följande: 
 
 
Klassrumsobservationer: 20 februari ( 2 A ), 21 februari ( 2 B ), 11 mars ( 2 C ), 12 mars ( 2 A och 
B ), 17 mars ( 2 A ), 18 mars ( 2 B ), 19 mars ( 2 C ). 
 
Intervjuer med lärare ( e kl 13.00 ): 18 februari ( klasslärare 2 A ), 19 februari ( klasslärare 2 B ), 20 
februari ( klasslärare 2 C ), 21 februari ( specialpedagog 1 ), 17 mars ( biträdande rektor )18 mars ( 
specialpedagog 2 ). 
 
 
OBS! Ifall tiderna ovan inte passar så får ni gärna byta med varandra.  
 
 
 
Mvh 
 
Lena Aspfors 
Elev vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, 
Stockholms Universitet 
Email: leas4131@student.su.se
 
 
 
 
 

mailto:leas4131@student.su.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till klasslärare, specialpedagoger, biträdande rektor 
 
 
 

1. Personuppgifter ( kön, utbildning, erfarenhet, tjänst ) 
2. Arbetsbeskrivning ( klass/årskurs, antal elever, antal tvåspråkiga elever ) 

 
 

 
 
 
 
Intervjufrågor: 
 
 

1. Har du varit med om att utforma skolans arbetsplan för SAS ( Svenska som andraspråk )? 
Hur ser den ut och vad är det huvudsakliga målet? 

2. Kan du berätta hur den [ arbetsplanen] ser ut när det gäller samarbete mellan olika lärare, 
hur arbetet är organiserat osv? Inom arbetslaget exempelvis? 

3. Finns det ett samarbete med modersmålslärarna? Varför/varför inte? 
4. Kan du beskriva vilka arbetssätt och/eller metoder du själv använder dig av i din 

undervisning? Hur planerar du? 
5. Vad anser du är viktigt att tänka på i arbetet med två- och/eller flerspråkiga elevers 

språkutveckling? 
6. Anser du att det finns svårigheter med skolans språkutvecklande arbete och i så fall på 

vilket sätt? Och/eller utmaningar i ditt arbete? 
7. Kan du beskriva vad du tror mest påverkar ett barns språkutveckling? 
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Bilaga 3-  Enkätfrågor till eleverna 
 
 
 
Namn ( förnamn ):___________________________________________________________ 
 
 
 
Pojke: _________ Flicka: ___________ 
 
 
 
Född år: __________________________ 
 
 
 
Födelseland: _______________________________________________________________ 
 
 
 
( Om inte född i Sverige ) Hur gammal var du när du kom till Sverige? ________________ 
 
 
 
Modersmål: _______________________________________________________________ 
 
 
 
Modersmålsundervisning/vilket språk? : _________________________________________ 
 
 
 
Vilket språk talar jag hemma? __________________________________________________ 
 
 
 
Vilket språk talar jag på fritiden, med kompisar? ____________________________________ 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN HJÄLP! 
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Separat bilaga 4 – En sammanställning/transkribering av intervjusvaren 
 
1. Hur ser skolans arbetsplan i SAS ut och vad är det huvudsakliga målet? 
 
Klasslärare KA: ”Jag tillhör mattegruppen i arbetslaget eftersom vi sitter i olika ämnesgrupper. Så 
jag har inte varit med och utformat denhär arbetsplanen för SAS ( svenska som andraspråk ) men 
det är klart att vi har tagit del av den och försökt skatta var våra elever ligger, dvs på vilken nivå. 
Detta gjorde vi i höstas ( i 2:an ) med snögubben-historien då de gjorde en skrivuppgift och där vi 
delade upp eleverna på mellannivå, avancerad nivå osv.” 
 
Specialpedagog SS: ”Jag var inte med i den svenska gruppen utan jag tillhörde mattegruppen, alltså 
när vi gjorde den här ämnesuppdelningen, så jag var inte med och utformade arbetsplanen. Jag är 
mest fokuserad på läsutvecklingen; att få igång läsningen, så det är inte specifikt svenska som 
andraspråk och det är just i årskurs 1 men i årskurs 2 är det lite matte också..” 
 
Klasslärare KM: ”Vi har ju kartlagt de elever...alltså inte så mycket LUS ( läsutvecklingsschema ) 
utan de har fått skriva till bilder och sen läste vi upp dem för varann. Jag har ju bara läst 10 poäng 
SAS.  
De texterna vi var osäkra på då kunde de [mina kollegor med mer SAS kompetens] säga mer om 
vad de tyckte.” 
 
Klasslärare KK: ”Vi har terminsplaneringar och vi väljer arbetsområden inom arbetslaget. Men jag 
känner naturligtvis till arbetsplanen i SAS även om jag inte var med och utformade den.” 
 
Specialpedagog SR: ”Jag var också med och utformade skolans arbetsplan i SAS. När vi gjorde den 
så utgick vi förstås från målen därför att vi hade från inspektörsrapporten fått lite bakslag vad gäller 
SAS. 
Och det var därför att det tydligt ska framgå för varje elev vilken kursplan de läser; alltså varje elev 
ska veta ifall de läser enligt SAS eller inte. Så det var inte arbetssättet som kritiserades [ av 
inspektörerna ] utan det var just det att vi inte var tillräckligt tydliga. Eleverna ska bedömas enligt 
SAS och då tittade vi på kursplanen, för nu har ju Skolverket utarbetat nya kursplaner för årskurs 3. 
Jag gick en forskarutbildning med sån där kvalitetsforskning nu i höstas och då pratade vi mycket 
om den här genrepedagogiken och den fanns ju med i den första kravnivån för årskurs 3, men den 
fick de ändra på och nu ser den inte alls ut på samma sätt. Så nu ser kursplanen för år 3 i svenska 
och SAS exakt likadana ut. 
Det har inte förändrats så mycket hos oss eftersom vi alltid har haft den inriktningen att jobba 
språkutvecklande med alla barn. Det ingår i vårat arbetssätt eftersom vi haft så många barn med 
svenska som andraspråk. Så vi jobbar ju med det tankesättet och jag har ju gjort det länge i de 
arbetslag jag har jobbat där vi hela tiden har parallell-lagt svenskan och jobbat med samma 
inriktning men med tanke på att vissa elever behöver mera begrepp, förförståelse och 
ordförklaringar.  
Men detta fick vi bakslag på av inspektörerna eftersom det ska tydligt framgå vilka elever som läser 
enligt SAS för de ska ha en egen kursplan.  
 
Skillnaden blev ju nu att vi måste följa upp eleverna och på vilken nivå de ligger och meddela 
föräldrarna under utvecklingssamtal att ditt barn ligger på den här nivån och ditt barn kommer att 
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läsa enligt kursplan SAS. Under år F [ förskoleklass ] så gör vi en performansanalys och sen gör vi 
den nästa gång under år 3 eller ett läsförståelseprov liknande Stockholmsprovet och sedan har vi 
naturligtvis LUS [ läsutvecklingsschema ] regelbundet.”  
 
Biträdande rektor, BR: ”År 2000 hade vi på vår skola ca 30 % tvåspråkiga barn och idag [ år 2008 ] 
har vi ungefär mellan 70-80 %. Vi i ledningsgruppen, dvs skolledare tog år 2000 fram en strategisk 
plan; en vision bland grundskolor och förskolor i det här området där vi började med att diskutera 
kunskapssyn och värdegrundssyn. Och där känner jag att vi la plattformen utifrån vad det är vi vill 
åstadkomma och vad vi har behov utav. Och naturligtvis utifrån läroplanen för den är ju alltid 
styrande. Och där blev det så tydligt vad det är vi behöver; det var språket och ”språket som 
nyckeln till framgång”. Så härifrån kommer vår arbetsplan. Men varje enhet tog fram sin egen [ 
arbetsplan ]. 
Och vi hade ju våra två förskolor med oss och vi började tänka på tråden och hur man exempelvis 
jobbar med språket hos 1-åringarna och hur jobbar vi på skolan. Här la vi grunden  och dethär gick 
vi sedan ut med som vår verksamhetsidé [ om ett språkutvecklande arbete ]. 
 
Och det var också då som vi började titta på dethär med svenska som andraspråk. På den tiden hade 
vi en förberedelseklass och de flesta [ elever ] hade gått där väldigt länge; de slussades inte ut i 
vanliga klasser. Då började vi tänka över det här; är det rätt, ska vi ha det så här? Vi hade 
smågrupper på skolan med barn som hade stora koncentrationssvårigheter där vår specialpedagog 
kunde sitta med en elev åt gången för att de inte mäktade med mera. Men då började vi tänka; hur 
ska vi jobba för att utnyttja alla maximalt?  
 
Samtidigt med detta erbjöd stadsdelen fortbildning för lärare i svenska som andraspråk. Man gör en 
jättesatsning! Så vi hade ju oerhört många som påbörjade utbildningen. Många lärare gick SAS 
utbildningen 20 poäng ( gamla poäng ) i femveckors perioder. Även jag gick en utbildning för 
skolledare, en kurs i det mångkulturella. Vi började utarbeta performansanalyser men frågade oss 
också om vi måste göra det eller finns det några andra genvägar då det blev väldigt mycket osv.  
Och sedan fick även våra fritidspedagoger chansen att gå denhär SAS utbildningen och sen blev det 
ju såhär att när de [lärarna] kom tillbaka till sina arbetslag så började ju vi fundera; men hur jobbar 
vi och sen blev det att vi tog bort förberedelseklasserna. För vi tyckte att det kändes inte rätt utan vi 
tycker såhär att när vi får ett nyinvandrat barn som inte kan någon svenska då klass-placerar vi det 
barnet och sedan försöker vi ge barnet lite extra stöd kontinuerligt under veckan. Och detta ålägger 
vi arbetslaget att hitta möjligheter att fullfölja det uppdraget.  
 
För i alla arbetslag så finns det kompetenser utav grundskollärare, svenska som andraspråk och spec 
[ specialpedagogik ]. Men sen kan jag ju tycka, som ledare, att det inte varit tillräckligt utan jag 
hade behövt någon som kanske på halvtid hade varit mera flexibel, att, oj, nu fick vi in någon som 
kommer utifrån...och det barnet kan gå hos dig mellan 08.00 och 09.30 varje dag. Och det har vi 
haft någon period men vi har det inte rakt över. Men vi har så pass få nyinvandrade barn att det är 
en dyr resurs att bara ha den och inte schemalägga den, när man tycker att man har andra saker som 
man bättre borde satsa på. Men jag tycker inte att våra barn har haft det dåligt för jag tycker att alla 
är proffsiga och kan ge dem det de behöver. Men ifall vi hade haft fler nyinvandrade barn då tycker 
jag att man borde avsätta en halvtjänst till förfogande för dem. [---] 
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Ifall vi inte har förberedelseklasser så tänkte vi att vi har ju ändå en så hög andel tvåspråkiga barn 
att då jobbar vi språkutvecklande totalt sett för alla på hela skolan och detta var ju någonting som 
även jag lärde mig på den mångkulturella kursen; dvs att jobba med svenska som andraspråk 
gynnar alla barn, men svenska gynnar bara svenska barn. Och även våra svenska barn börjar ju 
tappa i språk och då är det ju viktigt att vi är observanta, att vi förklarar ord och att vi är lyhörda för 
barnen.  
Och jag ser ju mera svenska som andraspråk som ett arbetssätt än att det är en kursplan. Och jag 
kan ju undra hur man på Skolverket kan plocka fram nationella prov i år 3 i svenska men inte i 
svenska som andraspråk och så hävdar man att svenska som andraspråk är ett eget ämne med en 
egen kursplan? Varför gör man inte ett nationellt prov i det då, det förstår jag inte? För det är inte 
logiskt.[---] 
 
Sedan tog vi över vissa projekt; som dethär med att barnen ska bada i böcker...så dethär bakades 
ihop med de SAS satsningar som gjordes och vi fick möjligheten att köpa in böcker för 20-30 000 [ 
SEK ] i omgångar, så vi har ju otroligt mycket böcker! Vi har ett eget skolbibliotek där vi har haft 
eldsjälar som jobbat. 
Och då införde vi ju dethär med tyst lässtund varje dag och sen under årens lopp har detta 
utvecklats till att inte bara läsa utan att vara medveten om vad jag läser, kan jag återberätta, skriva 
bokrecensioner osv. Och att ta hit författare osv. Vi försöker så mycket som möjligt göra saker för 
att stimulera språket. Men den tysta lässtunden ska förekomma varje dag hos alla elever. Och i 
slöjden har vi pratat om att till exempel skriva upp alla svåra ord, symaskin till exempel.[---] 
 
I höstas startade vi ju dethär att alla mål ska vara tydliga och barnen ska veta varför de ska lära sig 
just dethär och att det finns ett samband och detsamma gäller SAS; vi har en skyldighet gentemot 
både föräldrar och barn att informera om de läser enligt svenska som andraspråk kursplanen. Och 
detta har tagits emot bra, det enda har väl varit hos oss att hur ska vi hinna med dethär osv.  
Men nu har vi sagt att redan i förskoleklassåret så ska vi försöka få koll på barnen så att vi vet inför 
årskurs 1 vilka barn som är SAS barn och att man sen kontinuerligt följer upp. Och vi har också 
varit en av de första som börjat med LUS [ i denhär stadsdelen ]. Och detta var ju också ett 
uppvaknande när man började diskutera och jämföra, nej men tycker du det, det tycker inte jag osv. 
[---] Vi LUS:ar tre gånger i året.” 
 
2. Kan du beskriva vilka arbetssätt och metoder du själv använder dig av i din 
     undervisning? 
 
Specialpedagog SS: ”Ofta har jag korta pass, 20 minuter eller en halvtimme, många gånger i 
veckan, med barnen och då läser vi enkla böcker, böcker som jag hittar på lagom nivå. Sedan pratar 
vi om innehåll och så läser barnet tillsammans med mig. Eller om de kan läsa själva så är jag tyst 
annars så stöttar jag läsningen alltså med ljudstrider så kanske jag börjar svagt så att de hör och att 
de kan komma igenom orden.  
Vi pratar mycket ordförståelse om jag märker att de inte förstår det de läser och de får återberätta. 
Ifall de skriver så får de ofta skriva till en bild, de ritar sällan hos mig eftersom det går bort så 
mycket tid. Jag använder rätt så mycket bokmärken. I årskurs 1 jobbade vi ju mycket med 
bokstäver och ljud. Det är mycket varierat, man måste ju hitta på en massa olika saker så att det inte 
är så tråkigt. Jag jobbar alltid individuellt, en och en, det är enskild undervisning. Det är därför det 
är så kort [pass] för det är så intensivt för de får ju ingen paus.  
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I klassen kan de ju luta sig tillbaka lite och andas men det får de ju inte hos mig. Helst skulle jag 
träffa dem varje dag men fyra dagar hinner jag nog med men helst borde det vara fem.  
Någon enstaka elev kan jag hinna träffa fem dagar. Men det finns ingen specifik metod som jag 
slaviskt följer utan jag prövar olika sätt och går inte det här så tar jag något annat.  
De som ska träna läsning så har jag kontakt med en bok som går varje dag mellan mig och hemmet, 
jag kallar den Bra-boken, för det räcker ju inte med att bara läsa i skolan. Så jag skriver positiva 
saker i boken: Exempelvis; Vad bra du läste idag! Vad kul det var att lyssna! Eller imorgon ska du 
berätta om....! Och sedan när barnen tar hem boken i en mapp så ska föräldrarna skriva i den också, 
dvs en positiv kommentar, så när de nästa dag kommer till mig så frågar jag dem ifall det står något 
i mappen, och oftast gör det ju det, så vill de gärna att jag ska läsa detta. Barnen gillar det och ser så 
glada ut.” 
 
Klasslärare KA: ”Jag tror i min grupp att jag har fyra helsvenska barn av 22; dvs där båda 
föräldrarna är svenska. Jag tror ofta när man pratar med barnen, och det gäller inte bara att vara 
övertydlig, så gäller det att ge dem exempel på saker man pratar om. Ibland genom visuella 
hjälpmedel. Det är många som har ett bra språk men inte har tränat sig i att tänka efter. Detta tycker 
jag är det svåraste. Vad är språk? Vad har det med språket att göra... att de missuppfattar eller att de 
inte kopplar på tänkandet?[---] 
 
Jag tycker att eleverna har utmaningar i övriga arbeten. Vi har ju en bas men sedan kan de välja, till 
exempel att skriva en berättelse eller lösa korsord, vi har berättarbank/ord-kort. Jag upplever att min 
klass är rätt så självständiga och vet vad de kan göra när de är klara med något. De har ju fått vara 
med och påverka hur vi ska göra rymden  eller i matte med laborativt material.  
I matteböcker ger jag en stjärna och i skrivböckerna skriver jag en kommentar, men i Blåbärsboken 
( grammatikboken ) rättar jag, och i Rabbit boken ( engelska ) också för detta är skrivböcker.  
Sedan har vi skrivläxor som jag också kommenterar, alltid positiva kommentarer men är eleverna 
inte klara så pratar jag med dem enskilt och försöker få dem att skriva mera och göra klart.” 
 
Klasslärare KM: ”Dels behöver jag lämna utrymme till dom. Samtidigt som jag måste vara ett 
bollplank till dom och hela tiden lotsa dom vidare. Jag tror att jag jobbar jättemycket med att öppna 
upp...vad menar du...jag ser inte vad du tänker....osv. Säg högt hur du tänker. Och försöka skapa ett 
klimat och det är inte alltid så självklart då det för vissa är något självklart och de inte orkar lyssna. 
Och det är ingen fara att säga fel, det tror jag att jag jobbar rätt så mycket med. Det tror jag funkar 
rätt så bra här och de är inte så rädda men det finns ju några som fnissar till och då är det viktigt att 
markera ganska hårt att det inte är okej.  
Jag ställer också ganska många öppna frågor. Jag tycker det är så häftigt att få höra hur de tänker 
och jag kan själv få en sån...jaa, just det....Att bara stå och vänta på de rätta svaren...och räcka upp 
handen...visst, i storgrupp, men jag kan lika gärna säga Kalle, vad heter...och frågan kommer efter 
Kalles namn, men då vaknar ju ändå alla. För det kan ju vara att Kalle inte vet och då får Olle svara 
osv.” 
 
Klasslärare KK: ”Det som jag tänker på när jag har min klass är att jag hela tiden förklarar orden 
och ritar på tavlan. Och översätter orden eller man förklarar med synonymer, man försöker förklara 
allting tre gånger eller på tre olika sätt. Det är när man pratar enskilt med eleverna så hör man ju att 
de inte förstår, i till exempel matte kan det vara något ord som de inte förstår.  
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Det mest viktiga [ när man arbetar i en flerspråkig klass ] är att skapa en sån stämning i 
klassrummet att alla vågar tala och uttrycka sig.[---]  
Det var ju så mycket enklare när man hade förberedelseklass för då kunde vi ha till exempel 
ordkunskap. Man kunde ha olika spel och man klippte och klistrade och vi kunde baka tillsammans 
och tala om skål, decilitermått och sånt. Här är det mera strikt...det är matte, det är...jag vet inte. 
Och det är rymden och barrträd osv och visserligen finns det ordkunskap där med men det täcker 
inte  livets alla områden.” 
 
Specialpedagog SR: ”I början av höstterminen är jag ju med i klasserna och iakttar och observerar. 
Och sedan jobbar jag med språklig medvetenhet med dem som inte är språkligt medvetna. Vi ser 
tillsammans, både jag och klassläraren, vilka elever som kan behöva hjälp. När jag jobbar med 
läsning till exempel och de barn som ännu inte kommit igång med läsningen så utgår jag ifrån Bo 
Lundblads bok God läsutveckling och jag gör en, som ett komplement till LUS, ett test enligt 
schemat i ”Min Läsutveckling” för jag tycker den passar mig och jag kan se direkt var det brister 
för här har man delat upp läsningen i dess olika beståndsdelar och här kan barnen klättra i nånting; 
de kan ju vara intresserade av läsning till exempel. Jag kan ju se här att det brister i språklig 
medvetenhet och då är det ju ingen idé att gå vidare förrän vi har gjort klart det.  
Eller så ser jag att det är i läsförståelsen som det brister och jag har ett sånt här ”schema” för varje 
elev som jag följer upp då oftast i samband med LUS, men ibland oftare. Sen har jag läsgrupper och 
så jobbar jag enskilt och de elever som har nått lika långt i sin läsutveckling har jag oftast i samma 
grupp för att kunna använda samma metod då och jag vill ju att det ska ge nånting och att de ska ge 
varandra och är det ett alltför stort glapp så går det inte. Alla elever som vi bedömer inte ska nå 
målen så jobbar jag med. [---] 
Jag kan inte riktigt jobba i storgrupp för då får eleverna inte tillräckligt med utrymme och när jag 
jobbar med dem i liten grupp så blir det så tydligt vilka brister de har. Och de pratar ju jättemycket 
när de är med mig och jag tycker det är så viktigt att jag stöttar. Jag gör mer nytta med att få dem att 
våga och att träna sig i att förstå; att det faktiskt går att förstå. Till exempel genom att sätta upp 
bilder tillsammans med ordet, då får det en helt annan genomslagskraft.” 
 

3. Vad är viktigt att tänka på i arbetet med flerspråkiga elever ( inklusive 
utmaningar )? 

 
Specialpedagog SS: ”Jag brukar kolla upp dethär med ljuden, alltså om vi inte har samma ljud, 
exempelvis ö och å och att de ska höra skillnad på sådana ljud. Men detta gör vi även när vi läser 
och stöter på främmande ord och vad de betyder och vi pratar mer om detta, men det sker inte ofta 
en översättning. Det tycker jag inte.” [---] Jag skulle önska att vi kom igång lite mera med 
skrivning.  
De har ju skrivit ganska mycket nu; vi hade ”tyst skrivning” istället för ”tyst läsning” på morgnarna 
och detta ledde till att många barn kom igång med skrivandet, men sedan funderade vi på hur vi går 
vidare. Det är fortfarande svårt för många att skriva, de hoppar i handlingen och stavningen, de 
glömmer bort stor bokstav och punkt. Då kunde vi träna det lite mer genom att använda kanske 
overhead och arbeta gemensamt i grupp med en text som saknar punkter, träna detta några gånger 
och sedan skulle de få gå in i sina egna texter. Eller träna en annan text där innehållet haltar. De 
tänker så fort och så skriver de bara!”  
 



 66

Klasslärare KA:  ”När jag hör att någon säger fel så rättar jag, jag säger att det heter inte ”jag vann 
dig”, detta är grammatiskt fel utan det heter ”jag vann över dig”. Och dethär hör man ofta ute på 
skolgården, inte i klassrummet. Sen är det kanske många som tycker att det är lite läckert att 
använda denhär dialekten, i de högre åldrarna. Även helsvenskar kanske tycker det.” 
 
Klasslärare KM: ”Jag håller på ständigt och drar ner språket till det minimala för att de ska vara 
med. Även för de svenska barnen! Det är så torftigt...språket. Dethär gynnar alla. Som denhär läxan 
med avsändare exempelvis. Det kan man ju tycka att alla borde veta. Men här sitter ju bara två tre 
stycken...jag har inte så frågvisa barn...jag får ställa frågan. Jag försöker bena ner de svåra orden 
och det är ju språkutvecklande för de svenska barnen, att de får sätta ord på vad de tänker...och så 
får de höra hur någon annan säger det...för min förklaring kanske inte är den som barnen tar in. De 
använder ett annat språk...som dethär ordet ”omkrets”...man ser ju hur de tänker...rund...runt...runt 
omkring...  
De här läsgrupperna är inte baserade på SAS utan dehär eleverna behöver lästräning, punkt slut.  
Men sedan har vi upptäckt att KS’s ( specialpedagogens ) mattegrupp; där är de flesta elever SAS 
elever. Detta kan ju bero på att man har svårt att ta in språket i matten. Det hör ju absolut ihop, men 
sen kan man ju ha mattesvårigheter av andra orsaker. Men det är ju ytterligare ett steg man ska gå 
över; fler-färre... men det är ju svenska barn som också har svårt med matten. I mina blå och röda 
[halv] grupper upptäckte jag att i den ena gruppen fanns det mera SAS elever och du vet, det tar 
längre tid att gå igenom saker, även om de inte är helt SAS, men de har ett annat modersmål och de 
håller på att utveckla det svenska språket. Och då funderar man ju...är dethär bra...eller ska man 
blanda ännu mera? 
 
Samtalet är det viktiga [ i arbetet med tvåspråkiga elever ]. Att de får tid till och tänka efter och tid 
till att prata. Vi har funderat på att göra lite läxor, och inte bara att läsa upp det de har skrivit, utan 
att träna på att beskriva med ord, få formulera, till exempel att ta med någonting hemifrån och med 
hjälp av stödfrågor få presentera det muntligt i smågrupper.[---] 
 
Någon årsplanering har vi inte utan vi har ju våra mål i svenska och det är dom vi strävar mot. Och 
sen är det ju att vi försöker så mycket som möjligt att jobba tematiskt, som dethär med rymden 
[projektet] då får vi ju in mycket svenska. Vi vet vad barnen ska kunna till år 2; de bör kunna skriva 
meningar, tänka på punkt och stor bokstav. Sen är det ju dethär med skrivlära, visst, med substantiv 
och verb, men det blir ju mera lösryckt och det kan ju vara borta imorgon. Utan vad handlar det om, 
jo, det handlar om att kunna skriva så att andra förstår och vi ska kunna läsa upp texten.  
Och med de här nya målen så är det ju jättemycket samtal. Vi behöver sätta oss och titta på dehär 
nya målen; vi känner att texten [ i kursmålen ] har krympt och det skiljer sig inte så mycket, men 
vad vi har upptäckt är att det förekommer jättemycket samtal. Man värdesätter det. Och dehär nya 
målen för årskurs 3; där finns det jättemycket samtal. 
 
Utmaningen måste väl vara att dels de som är språkbegåvade, att de inte tappar och att de orkar sitta 
och lyssna. I denhär åldern är man ju fortfarande så ivrig att få svara och säga vad man tänker och 
att man kan locka fram det. Samtidigt som dom som inte hänger med får ett tillfälle att hänga med! 
Att få alla att vara med, man känner ju att man kanske lägger sig på mitten-nivån för då har man de 
flesta men att få dehär att vara med, ja, det är väl detta som är den stora utmaningen. 
 Jag har ju några som spretar åt båda hållen och kanske vissa perioder riktar man in sig åt det ena 
hållet annars mäktar man inte med, jag kanske skapar utmaningar åt de som har kommit lite längre, 
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dvs denhär veckan får dom någonting osv. De som släpar efter vet jag får någonting utav vår 
specialpedagog lite mera, de får fler tillfällen och det är ju så. Men vi är ju ett rätt så bra arbetslag 
och vår specialpedagog är ju inte sån att hon är en timme där och en timme här utan hon är där 
behovet finns. Och hon vet om jag för tillfället har det jobbigt, då kan hon lämna läsgruppen och så 
hjälper hon mig. Vi är ganska öppna med dethär i vårt arbetslag. Jag kommer inte att räcka åt alla.” 
 
Klasslärare KK: ”Det mest viktiga [ när man arbetar i en flerspråkig klass ] är att skapa en sån 
stämning i klassrummet att alla vågar tala och uttrycka sig.  
Utmaningen är väl att det är så många elever med många olika slags behov. Så det är svårt att 
tillfredställa alla.” 
 
Specialpedagog SS: ”Det som jag tycker känns viktigt är ens hemspråk och hur utvecklat ens 
hemspråk är. Det är ju samma sak med svenska barn, de barn som har föräldrar som har god 
utbildning och är studievana så får ju barnet det lättare och kan tillgodogöra sig studierna lättare. 
Precis som man har gjort undersökningar med svenska elever. Detta tycker jag märks tydligt, att har 
man ett rikt hemspråk så har man det mycket lättare att ta till sig det svenska språket. De få 
nyanlända elever vi har är oftast med direkt i de stora grupperna men det är klart att det är 
specialpedagogen som bör hjälpa till här med. [---] Vårt skolkoncept är ju att ”språket är nyckeln 
till framgång” och att alla ska jobba med det på hela skolan och det innebär också att vi i 
språkgruppen diskuterar dethär mycket och hur vi för fram den här devisen och just nu skriver vi en 
slags handlingsplan för vår skola där vi ska specificera dethär hur vi jobbar med språket, men vi är 
inte klara med det och jag tycker att detta har gått i vågor. Först är det väldigt mycket i ropet och 
sen sjunker det undan lite grann tycker jag och så måste man lyfta upp det igen.  
Vi har ju satsat jättemycket på att köpa in böcker och varje år har vi författarbesök och jag har ju 
själv jobbat mycket med Storyline när jag jobbade som klasslärare under en tid. Vi har ju ett eget 
bibliotek men har också mycket samarbete med det lokala biblioteket. 
Vi i språkgruppen träffar ju ledningen regelbundet och där ledningen också ger uppdrag till oss, 
som det här med SAS och handlingsplanen. Ämnesgruppen kan också framföra idéer om 
årsplanering och terminsplanering. Det som jag tycker är viktigt, framför allt efter att jag hade gått 
den här forskarutbildningen och vi läste ju verkligen jättemycket texter, det är den här utmaningen 
med att få utlandsfödda att ta till sig skolkulturen för att lyckas i framtiden. Hur får vi dem dit? Och 
det var väl här som genrepedagogiken kom in då, att lära elever hur det går till, att på ett praktiskt 
sätt lära sig de koder som finns i språket.” 
 
Biträdande rektor, BR: ”Den stora utmaningen just nu är att hitta fler verktyg för att kunna jobba 
språkutvecklande. Och det har vi suttit och diskuterat lite grann...hur gör vi egentligen osv. Och sen 
tror jag att få med alla på tåget lite mera. Alla gör ju inte kanske som jag säger. Men på det stora 
hela så är det ju att verkligen ha koll på var barnen befinner sig i sin språkutveckling. Så att vi ger 
dem de rätta möjligheterna och att vi är tydliga gentemot föräldrarna. Och här har vi haft jättebra 
diskussioner med föräldrarna, men många har sagt att mitt barn ska inte stämplas som det och det är 
väl OK att mitt barn har SAS här men inte sen ( i senare åldrar och gymnasiet ). Det är en negativ 
klang.” 
 
4. Finns det ett samarbete med modermålslärarna? Varför/varför inte? 
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Specialpedagog SS: ”Jag vet att en del barn har studiehandledning med modersmålslärarna och i 
samarbete med klasslärarna så att man jobbar med det de gör i klassen då. En del 
modersmålslärarna har kontakt med klasslärarna men inte alla och det är lite synd. Många är här på 
måndagar när vi sitter i möten. Men rektorn har ju kontakt med dem förstås.” 
 
Klasslärare KA: ”En del modersmålslärare träffar vi ju, men inte sådär att vi har... hur går det osv. 
De jobbar ju med helt andra saker och inget som är kopplat till det vi gör. Det är jättetråkigt. Att det 
är så. Jag tror att eftersom de jobbar för en annan...de är inte vår skolas anställda lärare. Vi har köpt 
deras tjänster. Och det är jättesynd för det hade ju varit kul att få rymden [projektet] på sitt 
modersmål, det hade ju underlättat säkert jättemycket att få bena ut dethär på arabiska eller 
persiska. Det är inte många barn som gillar sitt modersmål faktiskt, det är lite straff att gå dit.”  
 
Klasslärare KM: ”Jag har plockat in modersmålslärarna ibland in i min undervisning. Så när vi höll 
på och pratade om hur man räknade förr så kom en modersmålslärare från Tunisien och berättade 
om historiken, om siffrorna osv och jag har också haft en [lärare] från Turkiet som kom och pratade 
om hur det är att gå i skola i Turkiet. Men dethär skulle man behöva göra mycket mera men tyvärr 
det gör man inte. Vi går i omlott; våra scheman matchar inte. Men ibland går det och det är ju det 
optimala; tänk att få ha matematik på sitt modersmål! Det är väl både en ledningsfråga och vår 
uppgift och deras intresse också, men vi har inget naturligt forum där vi möts. Vi har ju aldrig 
studiedagar ihop.” 
 
Klasslärare KK: ”Modersmålslärarna kör sitt och de frågar inte heller vad vi jobbar med nu. Vi har 
ju olika scheman.” 
 
Specialpedagog SR: ”Det som vi har just nu är att de nyanlända får studiehandledning av 
modersmålslärarna och då har vi ju mycket dialog med dem men annars har vi inte så mycket 
samarbete. Nyanlända eller de elever som ligger på nybörjarnivå bör ju få mycket stöd och hjälp 
och detta är väl min roll här. [---] Men man kan ju också prata med modersmålslärarna om vissa 
elever om vad de tycker om språket eller läsningen och hur det går osv. för att få en bild om de är 
starkare i sitt modersmål eller inte eller om det är samma sak. Det har jag gjort ibland med mina 
elever, eller om klassläraren har funderingar, men de flesta av mina elever har ju en språkstörning 
som blivit utredd av en logoped. ” 
 
Biträdande rektor, BR: ”Vad gäller modersmålslärarna så är det bara persiskan som har 5 timmar, 
de övriga har bara 60 minuter och de ilar från det ena till det andra. Och det kan ju också vara svårt 
att koppla det till det övriga skolarbetet eftersom även modersmålslärarna har en kursplan att följa.” 
 
5. Kan du beskriva vad du tror mest påverkar ett barns språkutveckling? 
 
Specialpedagog SS: ”Bara att vistas i den stora gruppen är jätteviktig vad gäller deras 
språkutveckling och läsutveckling, för när de bara sitter med mig är det ju inte samma sak för vi är 
ju väldigt fokuserade på det vi ska göra. I den stora klassen får de ju ha ett helt annat samspel, de 
får höra mycket mer om andra saker. Att ha en fast förankring i den stora gruppen är jätteviktig 
tycker jag, att vistas där och vara med i de diskussionerna. Det blir ju inte lika dynamiskt med mig. 
Jag tror att de språkutvecklas mycket mera i den stora gruppen; de får naturligtvis ett kanske mera 
barnsligt språk, när de umgås på rasterna och så, men då är det ju bra med den vuxentäthet som vi 



 69

har. Vi har ju faktiskt två vuxna i varje grupp [ med 20 elever ]. Det är ju faktiskt så i denhär 
gruppen att en elev kom i höstas men har ju snappat upp otroligt mycket på kort tid. Hon behövde 
ju mycket stöd från början men det var ju viktigt att bara vara här och höra språket.” 
 
Klasslärare KA: ”Språkmiljön tror jag är otroligt viktig för språkutvecklingen och kompisars språk 
har mer påverkan på barnet än vi vuxna som jobbar med barnet i skolan därför att de är närmare 
sina kompisar och träffar ju sina kompisar mycket mera och i lekens form. Jag hade ju en kille som 
gick i förskoleklass och sen slutade och mamman sa att vad ska jag göra för jag vill ju att han ska 
prata den svenska som du gör, för hon gjorde ju inte det, hon var ju utländsk, och då valde ju hon 
att flytta honom till en skola i stan och jag är ju säker på att det kommer att påverka honom och 
hans språkutveckling och att man hör den rätta svenskan hela tiden och inte denhär 
”rinkebysvenskan” eller denhär fattiga utarmade svenskan där man använder ”kör” till allting man 
gör; jag ”kör” fotboll osv.” 
 
Specialpedagog SR: ”Det jag tror påverkar ett barns språkutveckling är, förutom det genetiska 
förstås, är att de har ett rikt språk hemma, att man samtalar mycket, att man läser mycket och tittar i 
böcker tillsammans och har en nära kontakt med barnet. Det är jätteviktigt. Det gäller ju att man har 
en bra utbildning i barns språkutveckling, men också att man kan identifiera de olika stadierna, 
framför allt förskolelärarna och med de riktigt unga barnen, att ja nu har de kommit till det stadiet 
för nu generaliserar de vissa saker och det är ingen fara för det gör man i den åldern osv.” 
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