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Abstract 
This study proceeds from socio-cultural theory concerning the association between 

language development and participation in linguistic interaction, the concept of 

affordance, and certain methods and concepts from the ethnography of communication. 

Six multilingual pupils in grade 3 have been observed during four Swedish lessons. The 

aim of th0e study is to investigate multilingual pupils’ opportunities for linguistic 

activities through participation in verbal interaction during Swedish classes. The 

questions asked by the study concern the extent and nature of the linguistic interaction 

in which the observed pupils participated. The observations have been supplemented 

with interviews with two of the pupils’ class teachers. The result shows that the pupils’ 

participation in different verbal activities varies greatly, which means that they must 

have different opportunities for linguistic development. The concluding discussion 

points out the importance of teachers’ planning so that multilingual pupils will be given 

an opportunity for verbal interaction with classmates and teachers. 

 
Nyckelord 
Flerspråkighet, andraspråk, språklig interaktion, kommunikationsetnografi, 

språkhändelse, affordans.  
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language event, affordance. 

 

English title 
Multilingual pupils´ opportunities for language use in the subject of Swedish. 

Observations in the classroom environment. 

  

Tack 
Vi vill tacka vår handledare Aina Bigestans för all vägledning och stöttning genom hela 

arbetets gång. Vi vill även tacka alla medverkande som gjorde denna studie möjlig. 
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1 Inledning 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningen vistades vi på skolor 

där majoriteten av eleverna var flerspråkiga. På en av skolorna verkade många 

nyanlända elever sitta med surfplattor under lektionerna och vi började fundera på hur 

lektionerna i svenska såg ut för elever med olika grad av behärskning i svenska. Hur 

stora möjligheter fanns det för nyanlända eller flerspråkiga elever att delta i de 

aktiviteter som försiggick på svensklektionerna? Rimligtvis måste det finnas tillfällen 

till språklig interaktion av olika slag för att alla eleverna ska kunna utveckla sitt språk.  

  

Denna iakttagelse fick oss att närmare vilja undersöka hur stor möjlighet nyanlända och 

flerspråkiga elever har till språklig interaktion under lektionerna i svenska och i hur stor 

utsträckning eleverna deltar i olika språkhändelser. Vår föreställning är att denna grupp 

har ett särskilt behov av att få stark stöttning i sin språkutveckling för att kunna fortsätta 

sin skolgång på det nya språket. Med utgångspunkten att deltagande i lektionsanknutna 

språkhändelser erbjuder sådana möjligheter till språkutveckling (se Säljö, 2014;123: 

Cummins, 2001:8–9), ville vi göra en systematisk studie av ett antal flerspråkiga elevers 

deltagande i språkhändelser under lektioner i svenska. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur observerade flerspråkiga elevers 

möjligheter till språkutveckling och lärande kan främjas genom deltagande i språklig 

interaktion under undervisningen i svenska.  

 

1. I hur stor utsträckning deltar de observerade flerspråkiga eleverna i språklig 

interaktion, kopplad till lärandet i ämnet svenska? 

2. Hur kan man beskriva elevernas deltagande i olika språkhändelser under 

lektionerna som möjligheter till lärande och språkutveckling i ämnet svenska? 

 

2 Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för vissa bakgrundsfakta av intresse och för några begrepp som 

är centrala i studien.  
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På många sätt har det svenska samhället fått en mer flerspråkig karaktär. Enligt 

statistiska centralbyrån (SCB, 2016) har över 500 000 människor invandrat till Sverige 

de senaste åren. Antalet asylsökande har också varit stort och uppgick till exempel 

under 2015 till 163 000 personer. Denna tillströmning av människor påverkar 

naturligtvis skolan eftersom många av dem som kommer till Sverige är barn. Enligt 

Skolverkets (2016a) statistik på antal elever med utländsk bakgrund1 i grundskolan 

uppgick andelen under läsåret 2015/2016 till 23 %, det vill säga 226 693 elever. Av 

eleverna i grundskolan detta läsår läste 9,8 % svenska som andraspråk och 25,4 % var 

berättigade till modersmålsundervisning (det vill säga talade något annat språk än 

svenska med någon av eller båda sina vårdandshavare) (Skolverket, 2016b).  

  

Ökningen av antalet nyanlända under de senaste åren har inneburit att andelen elever 

som inte har svenska som förstaspråk har ökat i skolorna. En utmaning för skolan blir 

att se till att alla nyanlända och flerspråkiga elever får möjlighet att utveckla ett väl 

fungerande andraspråk. Därför är det av stor vikt att lärare får kunskaper om hur elevers 

andraspråksutveckling kan stöttas. Skolverket (2011:8) framhäver också i läroplanen 

elevernas rätt till en likvärdig utbildning: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011:8) 

 

Detta kan bland annat uttolkas som att undervisningen bör ta sin utgångspunkt i 

flerspråkiga elevers förstaspråk och behov av stöttning i att utveckla andraspråket.  

 

Språkutvecklande arbetssätt  

I boken Greppa Språket behandlas språkutvecklande arbetssätt (Skolverket, 2012:22). 

Här lyfts det sociokulturella perspektivet som en viktig utgångspunkt där 

språkutveckling ses som en effekt av aktivt deltagande i språklig interaktion. Att 

eleverna ges rika möjligheter till språklig interaktion innebär också att de får möjlighet 

att utveckla ett varierat språkligt register. Med språkutvecklande arbetssätt avses 

planerande undervisningsaktiviteter som ger eleverna möjlighet att i all 

                                                 
1 Med utländsk bakgrund menas elever födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda 
utomlands (Skolverket, 2016b). 
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ämnesundervisning delta i såväl muntlig som skriftlig interaktion kring 

lektionsinnehållet (se Gibbons, 1993; Skolverket 2012). 

 
Nyanländ elev  
Nyanländ anses en elev vara som är bosatt i Sverige efter att tidigare ha varit bosatt 

utomlands och efter sju års ålder börjat i skolan. Efter fyra betraktas inte längre eleven 

som nyanländ (Skolverket, 2016c:8). Tre av de sex elever som deltar i denna studie är 

nyanlända och undervisas huvudsakligen i svenska som andraspråk, även om de också 

deltar i den ordinarie klassens svensklektioner en gång i veckan.  

 

Förstaspråk och andraspråk  
Abrahamsson definierar förstaspråk som ”[d]et språk en individ tillägnat sig först, 

genom att ha exponerats för detta språk genom föräldrar eller andra vårdnadshavare” 

(2009:13). Vidare definierar Abrahamsson andraspråk som: ”[v]ilket språk som helst 

som tillägnats efter det att förstaspråket etablerats eller börjat etableras” (a.a.:13). För 

våra flerspråkiga elever som deltar i denna studie är med ovanstående definition, 

svenska ett andraspråk. 

 

Flerspråkighet  
Man talar om elever som flerspråkiga när de dagligen använder fler språk (Gröning, 

2003:20). Alla elever i studien är flerspråkiga men behärskar svenska språket i olika 

grad.  

 

3 Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning av 

relevans för studien.  

 

3.1 Teori 
Nedan följer en redogörelse för det sociokulturella perspektivet och ytterligare ett antal 

teoretiska utgångspunkter som behövs för att förstå studiens resultat. 

 

 Sociokulturellt perspektiv 3.1.1
Det främsta redskapet för människans högre tänkande och begreppsbildning i det 

sociokulturella perspektivet är språket. Detta får mening och betydelse när det används i 

kommunikationen mellan människor (Vygotskij, 1999:38; Säljö, 2014:22). 



  
 

4 

Förgrundsgestalten inom de sociokulturella teoribildningarna är den ryske psykologen 

Vygotskij, som menade att barnets lärande och utveckling grundas i social interaktion 

med andra människor. Barnet utvecklas kognitivt genom att det deltar i utmanande 

språkliga interaktioner där det får stöttning av kunnigare individer. Det engelska ordet 

för stöttning är scaffolding och syftar till tillfälligt stöd liksom en byggnadsställning. 

Stöttningen kan tas bort när barnet på egen hand kan utföra de uppgifter som det 

tidigare behövde stöttning för (Säljö, 2014:123). Stöttningen måste ske i barnets 

proximala utvecklingszon, vilken innebär att eleven står inför något som hen ännu inte 

behärskar, men med rätt stöttning senare kommer att klara av på egen hand (Vygotskij, 

1978:86).  

 

Modeller för språk- och kognitionsutvecklande undervisning 

Tanken om interaktionens centrala roll för språkutveckling ligger till grund för 

språkforskaren Cummins modell för språkutveckling (2001:8–9). Den huvudsakliga 

idén inom denna modell är att flerspråkiga elever måste få vara språkligt aktiva och ges 

möjlighet att delta i kognitivt utmanande språklig interaktion. Modellen förespråkar ett 

växelspel mellan förstaspråket och andraspråket för de elever som fortfarande befinner 

sig i andraspråksutvecklingsprocessen. Elevernas deltagande i meningsfull och kognitivt 

utmanande interaktion med lärare och kamrater spelar en väsentlig roll och är avgörande 

för att eleverna ska göra framsteg i sin språkutveckling, menar Cummins. 

 

Språkforskaren Gibbons, menar i likhet med Cummins att samtal inom ramen för 

klassundervisning är viktig för barns lärande (1993:26–28). Samtal ska ge eleverna 

möjlighet att tänka högt och formulera idéer. Därför måste klassrumssituationer skapas 

där problem och uppgifter kan diskuteras med jämnåriga eller vuxna. För att språket ska 

utvecklas till högre nivåer måste också samtalen enligt Gibbons, ligga på en högre nivå 

än den vardagsnivå som exempelvis samtal framför TV- apparaten ofta har. 

 

 Kommunikationsetnografins fokus i sociala sammanhang 3.1.2
Kommunikationsetnografin är en forskningsinriktning som sätter fokus på 

språkanvändning i sociala sammanhang. Utgångspunkten är att språkgemenskapen, det 

vill säga den sociala gruppen och det sociala sammanhanget också formar 

kommunikationen och hur människor uttrycker sig och interagerar språkligt. 

Sociolingvisten Hymes (1974) nämner flera komponenter som måste beskrivas för att 

man ska kunna analysera språkanvändning i sociala sammanhang, bland annat: 
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språkanvändningssituationen, det vill säga det övergripande sociala sammanhanget där 

språkanvändning sker. Ett exempel på en språkanvändningssituation är en lektion och 

ett annat är ett utvecklingssamtal i skolan. Båda dessa språkanvändningssituationer har 

en social struktur som präglar den språkanvändning som sker. Varje 

språkanvändningssituation kan delas in i sekvenser som också hör till 

språkanvändningssituationens sociala ram. En lektion består till exempel av en 

lektionsstart av något slag, därefter följer olika moment som oftast bestämts av läraren 

och till sist avslutas lektionen på något sätt. I varje sekvens i sin tur, förekommer en rad 

olika språkliga interaktioner, varje sådan språklig interaktion kan beskrivas som en 

språkhändelse. När man talar om en lektion kan till exempel ett helklassamtal ses som 

en språkhändelse. Men även ett samtal mellan två elever om en arbetsuppgift är i detta 

avseende en språkhändelse. På så vis kan man säga att en språkanvändningssituation, 

kan delas upp i olika sekvenser och inom ramen för varje sekvens kan flera olika 

språkhändelser äga rum. Genom frågeställningarna förlägger vi vår studie till den 

språkanvändningssituation som uppstår i klassrummet, det vill säga lektionen. Vi 

kommer att redogöra för olika sekvenser i de observerade lektionerna och försöka 

beskriva de språkhändelser som studiens fokuselever deltar i. 

 

 Några centrala analytiska begrepp 3.1.3
 
Språkhändelse 
Med språkhändelse avses i denna studie en avgränsad och observerbar aktivitet som 

karaktäriseras av att en lärare interagerar språkligt med en elev eller en elev interagerar 

språkligt med en eller flera elever, eller att eleven arbetar med något material som 

kräver muntlig eller skriftlig interaktion.2 Språkhändelsen inleds med och upprätthålls 

av att deltagarna i kommunikationen kommunicerar med varandra om samma innehåll 

och upphör när den gemensamma uppmärksamheten upphör (Skaremyr, 2014:33). När 

språkhändelsen utgör arbete med arbetsmaterial, blir ramarna att eleven riktar och sedan 

slutar rikta uppmärksamhet mot arbetsmaterialet. 

  

Språklig interaktion kring lektionsinnehållet  
I denna studie kommer inte alla språkhändelser som kan äga rum under en lektion att 

uppmärksammas. Vi väljer att göra en avgränsning till sådan språklig interaktion som 

rör svenskundervisningens syfte eller det planerade lektionsinnehållet. Exempelvis är 
                                                 
2 Här menar vi när eleven lyssnar på surfplattan, lyssnar på kamraten eller läraren när de är i språklig 
interaktion med varandra.  Det gäller inte helklassdiskussioner där fokuseleven inte fått ordet.   
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språkhändelser då två elever diskuterar en uppgift i arbetsboken av intresse för studien. 

Däremot blir kortare utbyten om fritid eller lån av pennor inte av samma värde, när det 

gäller syftet för denna studie som handlar om möjligheter till språkutveckling i relation 

till innehållet i ämnet svenska.  Det handlar i korthet om sådan språklig interaktion som 

ger möjlighet till språklig och kunskapsmässig utveckling i enlighet med vad Cummins 

(2001) eller Gibbons (1996) förespråkar.  

 
Affordans 
Begreppet affordans förbinds med psykologen Gibson. Den ursprungliga innebörden i 

begreppet (på engelska affordance) rör i vilken mån det i omgivningen finns resurser 

som möjliggör för individer att utföra handlingar för att tillfredsställa olika behov eller 

lösa vissa problem (Gibson, 1986:1). Språkforskaren Van Lier (2004:90ff) har använt 

affordans i relation till undervisning och definierat begreppet som en relation mellan en 

elevs förutsättningar och de möjligheter till deltagande i språklig interaktion som 

omgivningen erbjuder. Vad som är en affordans för en viss individ behöver alltså inte 

vara det för en annan. I ett undervisningssammanhang innebär en språkhändelse en 

affordans för till exempel en språkinlärare om det finns en möjlighet för deltagande i en 

språklig interaktion. Denna språkliga interaktion blir i sin tur en möjlighet för lärande, 

eftersom deltagande i språkliga interaktioner i ett sociokulturellt perspektiv är en 

förutsättning för lärande. Språkanvändningssituationer som lektioner kan alltså 

innehålla affordanser, om där förekommer situationer som ger möjligheter till språklig 

interaktion. Om eleverna har förutsättningar att delta i de språkhändelser som inrymmer 

denna språkliga interaktion.  

 

3.2 Tidigare forskning 
Skaremyr (2014:93) har i sin avhandling följt två barn i förskolan under fem månaders 

tid. Hon studerade barnens deltagande i språkhändelse samt vilka språkliga redskap de 

använder i praktiken utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Ett resultat i avhandlingen är 

att eleverna gör medvetna val för att anpassa sig till klassrumskulturen. I denna studie 

har en flicka persiska som förstaspråk. Ingen annan i klassen talar persiska, vilket gör att 

hon får ta till andra kommunikativa medel som att prata svenska. Skaremyr visar hur 

barnen använder olika kommunikativa redskap för att kunna delta i de språkliga 

händelser som förekommer på förskolan. Från att i början ha använt kroppspråk börjar 

barnen mer och mer medvetet använda verbalt språk som gör det möjligt för dem att 

interagera med andra. Detta i sin tur innebär att de kommunikativa utmaningar de ställs 
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inför gör att de också börjar använda nya kommunikativa redskap, såsom svenska. Det 

blev en utmaning för barnen att göra sig förstådda när de märkte att de inte kunde 

använda sitt förstaspråk, på så vis utvecklade de sina kommunikativa redskap. 

  

Einarsson (2003:104) har i sin studie undersökt interaktion mellan lärare och elever. 

Hon menar att detta är en viktig aspekt av den stöttning som elever kan få i 

klassrummet. I studien fann hon olika faktorer som påverkar denna interaktion. Den 

planerade undervisningsformen är en sådan faktor. En annan är elevgruppens 

sammansättning där eleverna kan behöva olika mycket stöd och hjälp under lektionen. 

När läraren behöver ge mycket stöd till vissa elever påverkas också interaktionen mellan 

läraren och de övriga eleverna. 

 

4 Material och metod 
I detta kapitel presenteras det material som analyserats i denna studie. Vidare kommer 

vi att ta upp vilken metod vi använt och hur studien genomförts.  

 

4.1 Material 
Det material som använts i denna studie är noteringar från de observationsscheman som 

använts under de observerade lektionerna och de allmänna noteringar som gjorts om 

lektionerna utanför schemat. Utöver detta har också transkriptioner från två intervjuer 

med klasslärare kommit att bli kompletterande material som använts för att förstå 

lektionssammanhangen. Här nedan redogörs för materialinsamlingsprocessen och för de 

metoder som använts för att bearbeta och analysera materialet. 

 

4.2 Metod för materialinsamling 
Studiens frågeställningar berör elevers deltagande i språklig interaktion under lektioner i 

svenska. Därför framstod observationer i klassrumsmiljö och intervjuer med klasslärare 

som ett lämpligt sätt att få underlag för en analys. På så vis anknyter vår studie till 

metoder inom kommunikationsetnografin där man genom bland annat deltagande 

observationer studerar språkanvändning i naturliga sammanhang (Denscombe, 

2016:304–305). Intervjuernas syfte var att få en bakgrund till lektionernas utformning, 

hur lärarna planerat och i vad mån vissa elevers behov av språklig stöttning ingick i det 

planerade lektionsinnehållet. 
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 Urval och information om skola och lärare 4.2.1

Majoriteten av eleverna på de två skolor där observationerna genomfördes, är 

flerspråkiga och behärskar svenska på olika nivåer. Detta kände vi till sedan vår senaste 

verksamhetsförlagda utbildning, vilket också gjorde det möjligt för oss att kontakta 

lärare och få tillstånd att komma och utföra observationer. Vi var sålunda redan 

förtrogna med skolmiljön, bekanta med dess lärare och kända av eleverna. Detta var ett 

skäl till valet av de två skolorna som alltså grundades i ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2016:77). De nyanlända eleverna på dessa skolor är direktintegrerade i den 

ordinarie undervisningen, det vill säga placerade direkt in i undervisning i ordinarie 

klasser utan att ha haft andraspråksundervisning i förberedelseklass (se Axelsson, 

2015:95). Språkundervisningen för de nyanlända sker på dessa skolor genom att 

eleverna har svenska bara en lektion tillsammans med sin klass medan de under de 

övriga lektionerna följer svenska som andraspråk när deras klass har svenska. Utöver 

detta har de nyanlända eleverna ytterligare ett par lektioner i svenska som andraspråk 

efter att skoldagen har slutat för den övriga klassen.   

 

Observationerna utfördes i en klass i årskurs 3 på varje skola och två av klasslärarna i 

dessa klasser (omnämnda som Klasslärare 1 och Klasslärare 2) hjälpte oss att se till att 

föräldrarna fick ett samtyckesbrev (se Bilaga A och B).  Dessa lärare blev också 

intervjuade (se Bilaga C) för den bakgrundsinformation om undervisningen som vi 

behövde, den ena i en intervju som spelades in och den andra (på grund av 

sjukskrivning) genom skriftligt ställda och besvarade frågor via e-post. 

 

Eftersom majoriteten av elever i de två klasserna i årskurs 3 var flerspråkiga lämnades 

ett samtyckesbrev till samtliga elevers vårdnadshavare. Vår avsikt var att observera de 

elever vars vårdnadshavare lämnade sitt samtycke. De vårdnadshavare som vi sedan 

tidigare visste inte förstod svenska, fick också ett kompletterande samtyckesbrev på 

arabiska som en modersmålslärare på en av skolorna översatt åt oss (se Bilaga D).3 I vår 

hållning i studien liksom i formuleringen av samtyckesbrevet utgick vi från de krav som 

angivits av Vetenskapsrådet (2002:5–6) som är nödvändiga för att skydda de 

medverkande och ge kvalitet åt studien: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  I bilaga B finns samtyckesbrevet på 

svenska och kompletteringen återfinns i bilaga D. 
                                                 
3 Samtliga nyanlända elever i klasserna hade vårdnadshavare som talade arabiska som förstaspråk. 
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Det urval av sex flerspråkiga elever som kom att medverka i vår studie, var de elever 

med utländsk bakgrund vars vårdnadshavare skrivit på den samtyckesblankett vi 

tidigare skickat ut. Dessa elever hade också vistats olika lång tid i Sverige vilket skulle 

visa sig bli lämpligt i studien med dess syfte som rör utforskandet av flerspråkiga 

elevers möjligheter till språkutveckling och lärande. Tre av eleverna i gruppen av 

deltagare var nyanlända och följde svenska som andraspråk huvuddelen av 

svensklektionerna, medan de övriga tre läste svenska under alla svensklektioner.  

 

 Avgränsning 4.2.2
Varje elev observerades under totalt en lektion. Ibland observerade vi varsin elev, ibland 

samma elev och totalt ägnades fyra svensklektioner åt observationer av de sex 

deltagande eleverna. Vår avsikt hade varit att tillsammans observera varje elev, för att 

öka tillförlitligheten. Svårigheter att passa in möjligheterna för observation av 

svensklektioner med vår begränsade tid, gjorde att vi ibland fick observera varsin elev 

under samma lektion. 

  

 Förberedelse av observation med observationsschema 4.2.3
För att strukturera observationerna och kunna besvara frågeställningarna förbereddes ett 

observationsschema (se Bilaga E). Detta delades in i sju kolumner där noteringar 

fortlöpande skulle göras under lektionen för att kunna beskriva de språkhändelser som 

eleverna deltog i under lektionen. I den första kolumnen, Lektionsinnehåll, noterades 

lektionens kronologiska innehållsliga moment, vilket knyter an till de sekvenser som 

tidigare angivits som de moment som utgör en språkanvändningssituation. Nästa 

kolumn, Kommentarer, användes för att beskriva den språkhändelsen. I denna kolumn 

förde vi noteringar om innehållet i språkhändelsen, vad som eventuellt sades och om 

något material förekom. Till exempel om en elev använde surfplatta, så noterades: 

”Surfplatta. App för läsning för läsning, Bornholmsappen, kombinera ljud med bokstav” 

eller ” Läraren frågar eleven om hon inte har något material från Sva-läraren4 med sig”. 

Under kommentarsfältet noterade vi även övriga anteckningar som berör 

språkanvändningssituationen och som är till hjälp för att beskriva lektionens helhet. I 

den tredje kolumnen, Tid, noterades starttid och avslutningstid för den språkhändelse 

som de observerade fokuseleverna deltog i. I den fjärde och femte kolumnen, Lärare 

och Elev, noterades vem eller vilka eleverna var i interaktion med under den 
                                                 
4 Sva är en förkortning på svenska som andraspråk. 
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språkhändelsen. I kolumn sex, Språk, noterades vilket språk som användes i 

språkhändelsen (svenska eller elevens förstaspråk). I den sjunde och åttonde kolumnen, 

Dialog och Monolog, noterades om det var en enkelriktad eller dialogisk interaktion. 

  

För att kunna notera tiden för de språkhändelser, det vill säga kunna mäta tiden för 

elevens deltagande i språklig interaktion, använde vi tidtagarfunktionen på våra mobiler 

och noterade språkhändelsens varaktighet med minuter och sekunder. Som tidigare 

nämnts (s.5 i kapitel 3.1.2) ansåg vi att språkhändelsen startade när en elev blev tilltalad 

eller tilltalades av någon annan och slutade när båda flyttade uppmärksamheten till 

något annat. Det finns ett problem i att redogöra för elevers deltagande i språkhändelsen 

när det kommer till lyssnande, som visserligen är ett deltagande, men inte alltid 

oproblematiskt att iaktta med hjälp av observationer av fysiska skeenden. Här har vi 

nöjt oss med att begränsa oss till att observera sådant deltagande i språkhändelser som 

har varit möjligt att observera genom elevers kroppsspråk. 

 

Först gjordes en gemensam pilotobservation för att utpröva observationsschemat. Vi 

behövde också kontrollera att vi använde observationsschemat på samma sätt. Detta var 

nödvändigt då vi konstaterat att vi vid ett par tillfällen skulle bli tvungna att observera 

varsin elev. Pilotobservationen fick på så vis fylla funktionen att pröva vår 

samstämmighet i hur vi förde noteringar. Vi gjorde efter pilotstudien bedömningen att 

vi borde få tillförlitlighet i resultatet även om vi studerade olika elever under samma 

lektion. 

 

 Genomförande av observationer 4.2.4
Under observationen var vi placerade längst fram i klassrummet för att kunna observera 

eleverna på bästa sätt. Vid de lektioner där två fokuselever deltog, observerade vi som 

tidigare nämnts varsin elev. De iakttagelser som lektionens förlopp och som var av 

intresse noterades också i kommentarskolumnen i schemat. Det kunde röra sig om 

exempelvis att många elever kom för sent och effekten av klassrumsbyte under 

lektionen. Som observatörer deltog vi inte i några språkliga interaktioner under 

observationstillfällena. Däremot var vi delaktiga i undervisningen genom att observera 

eleverna vilket också räknas som en deltagande observation (Denscombe, 2016:304–

305). 
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 Förberedelse för och genomförande av intervjuer 4.2.5
I samband med observationerna planerades intervjuer med de två ansvariga klasslärarna. 

Vi formulerade en intervjuguide rörande de två klasslärarnas tankar om undervisning 

med flerspråkiga elever i klassrummet (se Bilaga C). Vår avsikt var att få 

bakgrundsinformation som skulle underlätta för oss att förstå vad vi iakttog under 

lektionerna. Endast intervju med Klasslärare 1 kunde ljudinspelas, eftersom Klasslärare 

2 blev sjukskriven och istället fick besvara frågorna skriftligt via e-post. Den inspelade 

intervjun blev 15 minuter lång. Under intervjun var vi båda aktiva, men vi valde att den 

av oss som genomfört verksamhetsförlagd utbildning i klassen, skulle leda frågorna 

medan den andra inflikade med uppföljande frågor där det behövdes.  

 

4.3 Bearbetning av material  
I bearbetningen av observationerna utgick vi från de språkhändelser som vi noterat att 

fokuseleverna deltagit i. Utifrån den informationen sammanställdes en tabell på 

eleverna där vi noterat utsträckningen i tid. På så vis kunde vi göra en kvantitativ analys 

av det faktiska deltagande i språkhändelserna för dessa elever. Vi funderade över hur vi 

kunde återge lektionen vi iakttagit. Med hjälp av affordansbegreppet, diskuterade vi i 

vilken mån dessa språkhändelser kunde sägas inrymma möjligheter för eleverna att 

delta i sådan språklig interaktion som också möjligt kunde leda till språkutveckling. 

 

4.4 Metoddiskussion 
Vår förtrogenhet med miljön via tidigare verksamhetsförlagda utbildning och att vi 

sedan tidigare var bekanta med lärare och elever gjorde att vi kunde smälta in i 

klassrumsmiljön utan att vara ett främmande inslag. Vi kände till många rutiner och hur 

klasserna var indelade, vilket gjorde att vi lättare kunde fokusera på det som var av 

intresse för oss. Deltagande observation som metod var ett lämpligt val eftersom vi 

studerade elevernas språkliga interaktion i klassrumsmiljö utan att påverka eleverna.  

 

Undervisningsformerna på de fyra lektionerna varierade. På två lektioner arbetade 

fokuseleverna endast med surfplatta och på de två andra präglades lektioner av 

helklassdiskussioner utifrån läromedel eller en utflykt som klassen gjort. Denna 

variation på undervisningsform innebar olika möjligheter för eleverna till deltagande i 

språkhändelser med olika möjligheter för språkutveckling. Hade vi deltagit på fler och 

andra svensklektioner med andra lärare svensklektioner hade vi förmodligen sett en 

ännu större variation av arbetssätt och språkhändelser.  
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Hade mer tid funnits att tillgå hade vi velat observera varje elev gemensamt för att 

verkligen garantera tillförlitligheten i observationerna, eftersom det fanns en risk att vi 

missade information.  Det hade varit önskvärt att videoinspela lektionerna, dock hade 

det troligtvis medfört ökad risk för att inte få samtycke. Videoinspelning hade kunnat 

hjälpa oss att närmare analysera elevernas interaktion med läromedel och också bättre 

kunna observera sådant deltagande som till exempel när eleverna lyssnade aktivt på 

läraren eller någon annan. Ljudinspelning hade varit bra för att bevara elevernas 

muntliga interaktion där tidtagningen kunde varit mer exakt. Vi anser oss dock ha 

rimligt god information från de iakttagelser som noterades i observationsschemat och 

övriga anteckningar.  

 

Vårt val av tidtagning under helklassdiskussioner kan ha blivit missvisande eftersom vi 

oftast endast tog tid på elevens muntliga produktion. Två elever var under 

helklassdiskussionerna aktiva lyssnare genom kroppsspråket. Det innebär att vi borde ha 

tagit tid på hela helklassdiskussionen som en språkhändelse eleverna deltog i eftersom 

lyssnande också kan ses som språklig interaktion. Detta gjordes dock inte och vi är 

medvetna om att det finns en risk för missvisande information om tiden för vissa elevers 

deltagande i språkhändelser.      

 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel ges inledningsvis en överblick över hur observationerna fördelades över 

de lektioner vi deltog i. Därefter följer en redogörelse för intervjuerna med klasslärarna 

varefter vi redogör för de iakttagelser vi gjort för varje fokuselev.  

 

Översikt över lektion och fokuselever som observerats 

Här nedan presenteras en tabell som översiktligt informerar om vilken elev som 

observerats under vilken lektion.  

Tabell 1: Översikt över observerade lektioner 

 

  

Lektion A Lektion B Lektion C Lektion D 

Klasslärare 1 Klasslärare 2 Klasslärare 3 (inte intervjuad)  

Elev 1  Elev 2  Elev 3 Elev 4  Elev 5  Elev 6  
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Bakgrundsinformation genom intervjuer med två klasslärare 

I intervjuerna med lärarna ville vi veta hur de såg på att undervisa flerspråkiga elever, 

vilken roll de tilldelade deras förstaspråk i undervisningen och vad de tänkte kring att 

undervisa nyanlända (se Bilaga C för redovisning av den intervjuguide vi använde). I 

förhållande till flerspråkighet uttryckte de båda lärarna en positiv inställning, men det 

tycktes som om den ena läraren, (Klasslärare 2), såg elevernas förstaspråk som en resurs 

som främst skulle användas för de nyanlända. Den andra läraren tycktes ha hållningen 

att alla elever, även de som inte var nyanlända, kunde använda förstaspråket sinsemellan 

som en resurs i arbetet med uppgifter. Påtagligt i samtalen med lärarna var ett uttryckt 

bekymmer över bristen på tid för att planera för att möta de nyanlända elevernas behov 

av stöttning. ”Tidsbrist är den största boven när det gäller lektionsplanering” sade en av 

lärarna. 

 

5.1 Lektioner som språkanvändningssituationer 
I detta avsnitt redogörs först översiktligt för varje lektion som 

språkanvändningssituation och vilka sekvenser som förekom. Därefter för de 

språkhändelser i vilka dessa fokuselever deltog. Vidare presenteras lektionerna 

fokuseleverna deltog i.  

 

 Lektion A – fokuselev 1 5.1.1
Detta var dagens första lektion och alla elever hade samlats i ett klassrum. Läraren som 

höll i klassen då var en lärare som inte deltog studien. Hen gick igenom vad som skulle 

ske under dagen. Därefter delades eleverna in i tre grupper där eleverna skulle ha olika 

ämnen i olika klassrum med olika lärare. Den grupp som skulle ha svenska bestod av 

åtta elever som Klasslärare 1 skulle hålla i. Efter genomgången förflyttade sig de elever 

som skulle ha svenska till ett annat klassrum och vi följde med dit för att göra vår 

observation. Förseningen tog tio minuter av lektionen och ytterligare tid behövdes för 

att eleverna skulle finna en plats att sitta på eftersom de inte hade bestämda platser.  

 

Vi placerade oss längst fram i klassrummet. Klasslärare 1 stod vid tavlan och skrev 

instruktioner om vad eleverna skulle göra. Det signalerades ingen tydlig start på 

lektionen där läraren samlade elevernas uppmärksamhet och gick igenom 

lektionsinstruktionerna. Eleverna förväntades istället läsa på tavlan där det stod att de 

skulle arbeta i ZickZack-boken (Lundenmark & Modigh, 2011) under hela 

lektionspasset. ZickZack-boken är ett läromedel avsett för svenska och utvecklar, enligt 
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baksidestexten, elevernas läs- och skrivförmåga. Eleverna skulle arbeta individuellt med 

att läsa en text och därefter besvara innehållsfrågor till texten. När varje elev funnit en 

plats kunde arbetet påbörjas. Det föreföll som om eleverna inte arbetade med samma 

uppgifter i boken. Under lektionen gick läraren omkring i klassrummet och såg till att 

det var tyst och hjälpte de elever som signalerade för hjälp. Lektionen avslutades med 

att svenskläraren tog upp sina nycklar och skakade dem vilket tycktes innebära att 

eleverna skulle plocka undan sitt arbetsmaterial och lämna klassrummet. 

 

5.1.1.1 Deltagande i språkhändelse för fokuselev 1 
E15 deltar endast i denna svenskundervisning en gång i veckan och skulle heller 

tydligen inte arbeta med ZickZack-boken eftersom hen var nyanländ och undervisades i 

svenska som andraspråk under de övriga lektionerna. Detta fick vi veta av klassläraren 

under intervjun. När de övriga eleverna började arbeta med ZickZack-boken tog E1 

istället fram sin matematikbok och började arbeta i denna. Först efter en kvart 

uppmärksammade läraren att E1 inte arbetade med material som hörde ihop med ämnet 

svenska. Läraren frågade eleven om hen inte hade med sig häftet från läraren i svenska 

som andraspråk att arbeta med. Det visade sig att eleven inte hade något arbetshäfte 

med sig, utan läraren bestämde att E1 skulle arbeta med surfplattan och ha hörlurar på. 

Läraren startade appen Bornholmslek6, och utan att få några vidare instruktioner satte 

eleven igång i arbetet med att bygga ord enligt programmet. Eleven skulle koppla 

bokstäver och bilder med de ljud som spelades upp i hörlurarna. E1 hade en kamrat 

bredvid sig som också var nyanländ och som också undervisades (de övriga lektionerna) 

i svenska som andraspråk. Denna elev arbetade också med surfplattan men med ett 

annat program. Under lektionen hade de här eleverna mycket korta språkliga 

interaktioner med varandra på sitt förstaspråk. Det verkade gälla vad de hörde i 

hörlurarna.  

 

 Lektion B – fokuselev 2 och fokuselev 3 5.1.2
Lektion B fortlöpte på samma vis som lektion A, och samma lärare skulle undervisa 

samma innehåll, men lärarna fick nu en ny grupp elever. Även i den här gruppen skulle 

eleverna arbeta individuellt i ZickZack-boken. De möttes av samma instruktion på 

tavlan som den tidigare gruppen när de kom in i klassrummet där de skulle ha svenska. 

                                                 
5 E1 står för Elev 1. 
6 Det är en app som har en vetenskaplig förankring där betydelsen av fonologisk medvetenhet tydliggörs 
(Häggström, 2015). 
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Eleverna droppade in allt eftersom under 15 minuter. Även här fördröjdes 

igångsättningen av lektionsarbetet dessutom av att eleverna inte hade bestämda 

sittplatser utan gick runt och letade efter en tillgänglig sittplats. Läraren gick runt och 

såg till att eleverna arbetade och stannade hos de elever som räckte upp handen för att 

be om hjälp. Denna lektion hade inte heller någon synlig start och avslutades liksom den 

föregående med att läraren skakade sina nycklar varpå eleverna plockade undan 

materialet. 

 

5.1.2.1 Deltagande i språkhändelser för fokuselev 2 
E2 kom tio minuter sent till lektionen av okänd anledning. I likhet med E1 är E2 

nyanländ och skulle haft ett arbetshäfte från läraren i svenska som andraspråk. Vid den 

här lektionen var läraren snabbare med att uppmärksamma om eleven hade något 

arbetsmaterial med sig. Det tycktes inte som om läraren kunde fråga eleven själv 

eftersom hen var nyanländ och tycktes ha begränsad kommunikationsförmåga på 

svenska. E2 tilldelades en surfplatta med hörlurar. Läraren startade ett program med ett 

korsord där bokstav och ljud skulle kopplas ihop till bilden. E2 fick inte några vidare 

instruktioner och började trycka tillsynes planlöst på surfplattan när hen hörde ordet i 

hörlurarna. Eleven bad aldrig om hjälp från läraren och läraren gick aldrig fram till 

eleven för att stämma av hur det gick. Under resten av lektionen satt E2 ensam utan 

någon elev bredvid och tryckte på surfplattan utan att verka förstå vad hen gjorde.     

 

5.1.2.2 Deltagande i språkhändelser för fokuselev 3 
Även E3 var av okänd anledning sen till svenskundervisningen. E3 är inte nyanländ och 

arbetade med ZickZack-boken som sina klasskamrater. E3 satt bredvid en kamrat som 

hade samma bok men arbetade med andra uppgifter. Eleverna kommunicerade på sitt 

gemensamma förstaspråk och de tycktes hjälpa varandra med uppgifterna. Utöver 

interaktionen med kamraten var E3 också i interaktion med läraren genom att hen bad 

läraren om hjälp med uppgifter vid ett antal tillfällen. 

 

 Lektion C – fokuselev 4 5.1.3
Läraren kom in i klassrummet tillsammans med sju elever från rasten. Eleverna satte sig 

på sina platser och lektionen startade med att läraren frågade eleverna om de kom ihåg 

måndagens aktivitet. I helklass7 diskuterades måndagens utflykt där klassen varit i 

skogen och tränat en hund. Samtalet präglades av att många elever talade rakt ut utan att 
                                                 
7 Vi har valt att benämna gruppen med sju elever som helklass eftersom gruppen utgör en klass. 
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räcka upp handen och vänta på ordet från läraren. Efter fem minuter tog läraren fram 

bilder som tagits under utflykten. Dessa bilder diskuterades också i helklass. Eleverna 

satte samman bilderna i rätt ordningsföljd i förhållande till när de tagits under utflykten. 

Därefter skrev läraren orden: först, sedan, efter det, senare, därefter och sist på tavlan. 

Utifrån dessa ord skulle eleverna tillsammans skapa meningar som handlade om 

utflykten, och också placera meningarna i rätt ordning efter händelseförloppet. Läraren 

skrev upp meningarna på tavlan allteftersom eleverna yttrade dem. Läraren delade 

därefter ut böcker om hundar där eleverna skulle hitta varsin faktamening. Lektionen 

avslutades genom att läraren talade om att lektionen var slut. Hen samlade in 

faktaböckerna och gick med eleverna ner till lunchen. 

 

5.1.3.1 Deltagande i språkhändelser för fokuselev 4 
E4 deltog i dessa helklassdiskussioner och var aktiv under hela lektionen. Hen räckte 

upp handen och genom kroppsspråket kunde det antas att eleven var engagerad i 

innehållet i samtalet. På skolan, där Klasslärare 2 undervisar, undervisas de nyanlända 

eleverna två timmar varje dag i svenska som andraspråk vilket brukar täcka den dagliga 

ordinarie svenskundervisningen, som den resterande klassen har. På grund av 

justeringar i schemat för vår studies skull deltog E4 i den ordinarie 

svenskundervisningen vid detta tillfälle. E4 hade trots sitt intresse för lektionsinnehållet 

begränsade tillfällen att yttra sig, eftersom många andra elever talade rakt ut. Man kan 

anta att detta blev ett hinder för E4 eftersom hen var nyanländ och antagligen behövde 

tid på sig för att formulera sina yttranden. Hen satt bredvid tre kamrater vid ett 

gruppbord. 

 

 Lektion D – fokuselev 5 och fokuselev 6 5.1.4
Det tog fem minuter innan 17 elever kom på plats vid sina bänkar. Lektionen började 

med att läraren hade en genomgång av upplägget som skulle handla om läsförståelse. 

Läraren delade ut arbetsboken Boken om svenska (Hägg & Perlkvist, 2014) till varje 

bänkpar. Boken tränar bland annat elevernas lässtrategier, enligt bokens baksida. 

Eleverna skulle läsa texten tyst för sig själva och därefter besvara frågorna tillsammans 

med bänkkamraten eller individuellt. Eleverna kom med många frågor angående ord 

och frågor som rörde texten i boken. Detta resulterade i att läraren läste två sidor från 

kapitlet högt för eleverna. Läraren ställde många frågor till eleverna och texten 

diskuterades i helklass. Därefter fick eleverna återgå till sina arbetsböcker. Lektionen 

växlade mellan att eleverna arbetade för sig själva med uppgifterna och att läraren förde 
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samtal med hela klassen om någon uppgift. Lektionen avslutades genom att 

svenskläraren bad eleverna plocka undan för att en annan lärare kom in och påbörjade 

en annan lektion med eleverna. 

 

5.1.4.1 Deltagande i språkhändelser för fokuselev 5 
E5 deltog inte i de helklassdiskussioner som förekom utan arbetade hela tiden i sin 

arbetsbok. Hen hade inte någon kamrat bredvid sig utan arbetade på egen hand genom 

att läsa faktatexten och besvara frågorna. Eleven deltog i ett antal språkliga interaktioner 

med sin lärare när hen ställde frågor om uppgifterna.  

 

5.1.4.2 Deltagande i språkhändelser för fokuselev 6 
E6 deltog aktivt i helklassdiskussionerna genom att ivrigt besvara lärarens frågor, ibland 

utan att först ha blivit tilltalad av läraren. Hen satt placerad längst fram i klassrummet. 

Under lektionen kunde man också iaktta att eleven hade språkliga interaktioner på 

svenska med bänkkamraten om uppgifterna i arbetsboken. Förstod eleven inte frågan 

diskuterade hen med kamraten bredvid eller sökte hjälp från läraren.  

 

5.2 Fokuselevernas deltagande i olika språkhändelser 
I detta avsnitt presenteras en tabell på elevernas deltagande i språklig interaktion i 

kvantitativa mått. Vidare beskrivs närmare den interaktion som ägde rum under de olika 

språkhändelserna. Kapitlet avslutas med en diskussion av intervjuerna med klasslärarna. 

 
Nedan kommer en sammanställning av elevernas deltagande i språkhändelser. Den 

berör de observerade elevernas deltagande under lektionen där eleverna själva 

producerar muntligt eller skriftligt språk och på vilket sätt interaktionen sker. Tabellen 

tar upp kvantitativa mått på elevernas deltagande för varje arbetssätt eleven berör.  
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Tabell 2: Uppmätt tid för deltagande i språkhändelser. 

 

Tabellen visar när eleverna producerade språk skriftligt eller muntligt och inte när de 

själva lyssnade i form av helklassdiskussion eller deltog i interaktion som inte berörde 

undervisningen. Detta är en av förklaringarna till att de sammanlagda tiderna för 

deltagande i språkhändelser underskrider lektionens totala tidsrymd. I de språkhändelser 

där de observerade eleverna var iakttagbart språkligt aktiva redovisas närmare i de fem 

följande avsnitten. Dessa fem följande avsnitt berör den slags interaktion eleverna 

språkligt deltog i och i vad mån man kan se språkhändelsen som affordanser för 

språkutveckling.  

 
 Arbete med surfplatta 5.2.1

Utifrån tabell 2 återfinns kvantitativa mått på E1:s och E2:s arbetande med surfplattor 

under den observerade lektionen i svenska. Den resterande tiden som inte är noterad 

gick åt till klassrumsbytet och att arbeta i fel arbetshäfte (E1) eller komma försent (E2).  

För E1:s del tycktes interaktionen med surfplattan ha fungerat i den bemärkelsen att hen 

tycktes ha kunnat arbeta med uppgiften att kombinera ljud, bokstäver och bilder på det 

sätt som var avsett i själva programmet. Om språkhändelsen som sådan innebar var en 

affordans, det vill säga en möjlighet till språkutveckling genom deltagande i interaktion, 

går dock inte att utsäga. Detta hänger samman med i vilken mån interaktionen stämde 

överens med elevens förutsättningar och behov av utmaningar i den närmaste 

                                                 
8 F står för förstaspråk. 
9 A står för andraspråk. 

Skriftligt Muntligt 

 Lektions-

längd 

Arbete med 

surfplatta   

Arbete i 

arbetsbok 

Interaktion 

med kamrat 

Helklass-

diskussion på 

svenska 

Interaktion med 

lärare 

E1 45 min 18min 

13sek  

 1min 40sek F8   2min 20sek A9  

E2 40 min 26min 

40sek  

 4sek F   

E3 40 min  7min 

30sek  

46sek A  

11min F 

 3min A 

E4 45min   38sek A 

1min F 

6min 40sek A  5min A 

E5 45 min  17min   10 sek A 4 min 20 sek A  

E6 45 min  10min 3min 40sek A 1min 15sek A  5min 20sek A 
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utvecklingszonen. För E2 tycktes interaktionen med surfplattan inte ha inneburit en 

affordans. I observationsschemat hade vi noteringen att hon till synes planlöst bara 

tryckte på surfplattan. Visserligen kan man anta att båda eleverna genom programmet i 

surfplattan på något sätt kom i kontakt med det svenska språket i form av ljud och ord. 

Men E2 fick inte någon stöttande instruktion om hur appen på surfplattan skulle göras. 

Det ledde förmodligen till att hen inte heller kunde interagera med programmet, såsom 

varit avsett, och i vilken mån E2 utmanades genom programmet i surfplattan är 

svårbedömt som affordans för språkutveckling.   

 

 Arbete i arbetsbok 5.2.2
E3, E5 och E6 deltog i språkhändelser där de skriftligt arbetade i sina arbetsböcker i 

svenska. Eleverna var aktiva mellan sju minuter och 17 minuter. E3 och E6 hade 

möjlighet att diskutera frågorna med bänkkamraten och tog denna möjlighet. Här fanns 

inte bara stöttning från läraren men också från kamraten bredvid som affordanser till 

språkutveckling och lärande. 

 
 Interaktion med kamrat 5.2.3

Elevernas interaktion kring arbetsuppgifterna med kamrater, varierade i omfattning. E5 

satt ensam och talade inte med någon kamrat alls under lektionen och E2, som också 

satt ensam, hade bara språklig interaktion med en kamrat (på förstaspråket) i 3,6 

sekunder. E3 däremot talade i totalt elva minuter på förstaspråket med kamraten 

bredvid, men talade också knappt en minut på svenska när det var kamraten som tog 

initiativet. E6 talade i fyra minuter på svenska med en bänkkamrat medan E1 talade 

endast på förstaspråket totalt en minut och 40 sekunder med bänkkamraten.  Det kan 

vara värt att notera att de elever som vi iakttog använde förstaspråket i interaktionen 

med bänkkamraten också hade den lärare som var minst restriktiv till att eleverna 

använde förstaspråket på lektionerna.  

 

Man kan också notera att de elever som interagerade med bänkkamrater kring 

uppgifterna också arbetade med samma material. På så vis kan inte surfplatta ses som 

samma material, eftersom eleverna arbetade med dessa individuellt i olika program. 

Detta märks också i graden av interaktion mellan eleverna som arbetade med surfplatta. 
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 Deltagande i helklassdiskussioner 5.2.4
Utifrån tabell 2 kan man se att E4, E5 och E6 deltog helklassdiskussioner under de 

observerade lektionerna. Den uppmätta tiden för elevernas språkliga deltagande 

varierade från tio sekunder till sju minuter. Om man tittar närmare på dessa 

helgruppssamtal kan man också se skillnader i gruppstorlek för de samtal som ägde 

rum, E4 deltog i ett samtal där sju elever deltog, medan gruppen för E5 och E6 bestod 

av 15 elever. Den lärare som ledde samtalet med sju elever, styrde inte samtalet utan lät 

eleverna själva ta ordet, medan läraren för den grupp där E5 och E6 befann sig, såg till 

att fördela ordet mellan eleverna. Den tredje skillnaden som vi iakttog var individuell 

mellan eleverna, där E6 tog för sig och var aktiv i samtalet och lyckades få ordet, medan 

E4 försökte ta ordet, men lyckades inte riktigt för de andra eleverna hann ofta före. 

 

Som tidigare nämnts var eleverna språkligt aktiva under diskussionen också när de inte 

aktivt yttrade sig, utan snarare lyssnade aktivt. Detta syntes på kroppsspråket hos vissa 

elever, vilket vi noterade i observationsschemat. Riktigt hur aktiva eleverna var i 

helklassamtalen när de lyssnade, hade vi eventuellt behövt ha en filmkamera för.  

 

 Interaktion med lärare 5.2.5

Interaktion med lärare iakttogs oftare hos Klasslärare 1 vars lektioner var baserade på 

helklassdiskussioner. Där låg ett snitt på att varje elev som vi studerade (E4, E5, E6) 

talade med lärare i fem minuter under en 45 minuters lång svenskundervisning. I 

lektionerna hos K1 varierade den språkliga interaktionen med lärare mellan ingen 

språklig interaktion alls till ett tre minuters långt samtal. Där skedde interaktion endast 

när eleverna behövde hjälp med en uppgift eller att välja program på surfplattan.  

 

6 Sammanfattning och diskussion av resultat 
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i olika utsträckning var språkligt aktiva 

under de observerade lektionerna och de deltog också i olika slag av språklig interaktion 

inom ramen för de språkhändelser som vi noterade.  

 

När det gäller i hur stor utsträckning eleverna deltog i språkliga interaktioner 

chockerade resultatet oss förutom vid de lektioner där mycket tid gick till 

klassrumsbyte. Med rätt uppgifter kan eleverna ges en förutsättning till affordans för 

språkutveckling då eleverna deltog i språklig interaktion i en stor del av lektionstiden.    
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Under de observerade lektionerna iakttog vi fem olika slag av språkhändelser (arbete 

med program i surfplatta, arbete med arbetsbok, interaktion med kamrat, interaktion 

med lärare och helklassamtal) vilka alla potentiellt skulle kunna innebära tillfällen till 

språklig utveckling, alltså vara affordanser. Samtidigt kan man konstatera att vissa 

villkor måste uppfyllas. Att arbeta med ett program i en surfplatta förutsätter dels att 

man förstår hur programmet ska användas, det vill säga eleven behöver en instruktion 

som den kan förstå, dels att programmet som sådant innehåller utmanande uppgifter 

(något som dock vi inte kunde undersöka i denna studie). Helklassamtal är också en 

potentiell affordans om elever ges möjlighet att delta i det samtal som pågår i gruppen 

(Van Lier, 2004:90ff). 

 

Vidare kan man vad gäller dessa språkhändelser anta att det finns vissa förutsättningar 

inom ramen för språkanvändningssituationen, det vill säga lektionen, för att 

interaktionen ska bli möjlig. Om eleverna ska delta i språklig interaktion med annat än 

med arbetsmaterialet, förutsätter detta att sådana möjligheter ges (Van Lier, 2004:90ff). 

Det handlar dels om placering i klassrummet som möjliggör interaktion med andra 

elever, att man till exempel har en bänkkamrat. Vidare kan man se arbete i arbetsbok 

eller surfplatta som en slags språkhändelse som riskerar att utesluta andra slag av 

språklig interaktion, om detta är det enda som erbjuds eleverna under lektionerna 

(a.a:2004:90ff). Vår iakttagelse av de nyanlända eleverna som uteslutande arbetade med 

surfplatta under lektionerna, fick oss att ställa oss frågan om de i verkligheten kunde 

sägas delta i svensklektionerna, då de inte hade någon interaktion med den övriga 

klassen när de arbetade med dessa program. 

 

Den iakttagelse som Skaremyr gjorde om att förskolebarnen, för att kommunicera med 

andra barn, måste de utveckla nya kommunikativa redskap (2014:93). Det kan ses som 

en utgångspunkt för frågan om hur nyanlända elever ska förmås att utveckla sina 

kommunikativa redskap. De behöver ställas inför uppgifter där de måste kommunicera 

med andra elever i klassen för att också utvecklas språkligt så att de kan delta 

tillsammans med kamraterna i lektionens aktiviteter (a.a:2014:93). 

 

Det sociokulturella perspektivet i form av stöttning blir extra viktig i undervisning med 

flerspråkiga elever som har olika behärskning av det svenska språket. E2 hade behövt 
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fler affordanser för att nå språkutveckling. Hen hade endast en affordans (surfplattan) 

vilket vi i efterhand har svårt att tro gav språkutveckling (Van Lier, 2004:90ff). Därför 

hade det sociokulturella perspektivet behövts bli mer synligt genom stöttning, arbete 

inom den promaximala utvecklingszonen och interaktion med lärare eller elever (Säljö, 

2014:123; Vygotskij, 1978:86).  

 

Helklassdiskussioner är ett bra arbetssätt om läraren fördelar ordet och att eleverna 

deltar. Läraren måste tänka igenom och styra aktiviteterna så att det är möjligt för alla 

elever att få utrymme (Einarsson, 2003:104). Detta varierade under 

observationstillfällena. E4 och E6 valde att delta i kommunikationen i klassrummet som 

skedde gav eleverna möjlighet att sätta ord på sina tankar, vilket troligen utvecklade 

deras språk (Cummins, 2001:8–9; Gibbons, 1993:26–28). Men under E4:s lektion gavs 

inte alla elever samma utrymme och stöttning trots att det var en liten grupp på sju 

elever.  

 

Det är av stor vikt att läraren ger eleverna affordanser till att delta i språkliga aktiviteter. 

Där är bänkkamrat, material och språket en viktig ingångspunkt. Däremot gäller det att 

denna möjlighet befinner sig inom elevens närmaste promaximala utvecklingszon för att 

affordanser ska skapas (Vygotskij, 1978:86: Van Lier, 2004:90ff). I vår studie blev det 

synligt genom att läromedel inte blir en affordans förrän eleven själv har tillräckliga 

kunskaper för att använda materialet. Det är viktigt att läraren väljer lämpliga material 

och att undervisningen bygger på elevens behov för att eleven ska kunna utveckla 

kunskaper (Skolverket, 2011:8). 

 

När man konstaterar ovanstående inser man att lärare behöver stöttning för att tänka 

igenom och planera lektionerna som språkanvändningssituationer som inrymmer 

affordanser för alla elever, oavsett behov av stöttning och behov av språkutveckling. 

Detta är inte enkelt, något som de intervjuade klasslärarna också gav uttryck för när de 

talade om bristen på tid för att planera. 

 
7 Slutord  
Vi är två blivande lärare som i denna studie lärt oss att möjligheterna som ges i 

klassrummet först blir affordanser när möjligheten synliggjorts och tagits tillvara av 

eleven. Vi anser detta resultat av möjligheter till språklig interaktion vara väsentligt och 
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något lärare bör fundera över om de vill skapa en språkutvecklande undervisning för 

flerspråkiga elever. Flyktingströmmen som vi nämnde inledningsvis har gjort och 

kommer fortsätta göra att skolorna i dagens samhälle blir mer mångkulturella. Därför 

anser vi också att lärare behöver stöttning i hur de kan skapa möjligheter till språklig 

interaktion.  

 

Det är viktigt att inte döma lärarna. Utan betona vikten av att lärarna få stöttning i att 

planera och genomföra lektioner där alla elever har möjlighet att delta, oavsett 

förkunskaper i svenska språket. Ett sätt att stötta lärarna vore att ge dem utrymme för att 

observera varandras lektioner och diskutera i vad mån varje språkanvändningssituation i 

form av en lektion också inrymmer affordanser för språklig interaktion för varje elev. På 

samma sätt kan lärare sedan analysera lektioner sekvens för sekvens och diskutera de 

språkhändelser som förekommer och i vad mån dessa inrymmer språkliga interaktioner 

som i sin tur, med hänsyn till varje elevs förutsättningar, blir affordanser för 

språkutveckling och lärande.   

 

I vidare forskning ser vi ett intresse i att observera flerspråkiga elevers möjligheter till 

språkanvändning genom interaktion under en längre tid och i flera ämnen helst 

medvideoupptagningar, och därefter se om det finns en koppling mellan interaktion och 

en språklig utveckling hos flerspråkiga elever. 
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Bilagor 
Bilaga A brev till klasslärare 
 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Nathalie Ottosson och Malin Karlsson och vi läser sista året på 

grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass- årskurs 3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Under vårt 

sista år på utbildningen ska vi skriva en uppsats och vår inriktning i uppsatsen kommer vara: flerspråkiga 

elevers språkanvändning i svenskundervisning. Vi har valt att arbeta kvalitativt, det innebär att vi ska 

samla information genom att göra observationer av elever och sedan intervjua klassläraren om deras 

tankar om elevernas möjligheter till språkanvändning i klassrummet. För att vi ska kunna göra vår 

undersökning möjlig behöver vi ta hjälp av dig som klasslärare. Det vi kommer göra är att observera 3 

elever i undervisningen för att se hur mycket språk dessa elever använder. Därefter kommer vi intervjua 

dig, som är klasslärare om andraspråkinlärande elevers möjlighet till språkanvändning i skolan.  

  

Vi är tacksamma om du skulle vilja hjälpa oss att genomföra denna uppsats genom att ge oss tillåtelse att 

intervjua dig om elevernas möjligheter till språkanvändning i svenskundervisningen. Detta gör du genom 

att skriva ditt namn, datum, ort och din underskrift. Lappen lämnas sedan till studenten 

_________________________. Skolans och ditt namn kommer vara anonymt med stöd av 

forskningsrådets etiska riktlinjer och deltagande i undersökningen är helt frivillig. Informationen du ger 

oss kommer endast användas till forskningens syfte och kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att informationen kommer skyddas på ett sätt att utomstående inte kan ta del av den.  

 

Intervjun kommer inträffa någon gång under veckorna 49-50. Har du någon fråga? Vänligen kontakta: 

Namn:    Kontaktuppgifter: 

•Aina Bigestans (handledare, lektor vid  aina.bigestans@lnu.se 

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet)  

•Nathalie Ottosson   no222bk@student.lnu.se 

•Malin Karlsson   mk222zc@student.lnu.se 

 

           _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Jag, ____________________ tillåter er intervjua mig om flerspråkiga elevers möjligheter till 

språkanvändning i undervisningen enligt ovanstående information.  

____________        _____________________      ______________________________ 

(datum)             (ort)   (underskrift)  
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Bilaga B brev till vårdnadshavaren 
 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Nathalie Ottosson och Malin Karlsson och vi läser sista året på 

grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass- årskurs 3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Under vårt 

sista år på utbildningen ska vi skriva en uppsats och vår inriktning i uppsatsen kommer vara: 

”Flerspråkiga elevers språkanvändning i svenskundervisning”. Vi har valt att arbeta kvalitativt, det 

innebär att vi ska samla information genom att göra observationer. För att vi ska kunna göra vår 

undersökning möjlig behöver vi ta hjälp av eleverna i årskurs 3. Det vi kommer göra är att observera 6 

elever i undervisningen för att se hur mycket språk dessa elever använder. Därefter kommer vi intervjua 

klassläraren, om elevers möjlighet till språkanvändning i skolan.  

 

Vi är tacksamma om ni skulle vilja hjälpa oss att utföra denna uppsats genom att ge oss tillåtelse att följa 

med ditt barn under en svensklektion. Detta gör ni genom att skriva ert barns namn, datum, ort och din 

underskrift. Lappen lämnas sedan till klassläraren. Skolans och ditt barns namn kommer vara anonymt 

med stöd av forskningsrådets etiska riktlinjer och deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. 

Informationen ditt barn ger oss kommer endast användas till forskningens syfte och kommer behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att informationen kommer skyddas på ett sätt att utomstående inte kan ta del 

av den.  

 

Observationerna kommer inträffa någon gång under veckorna 48-49. Har du någon fråga? Vänligen 

kontakta: 

Namn:    Kontaktuppgifter: 

•Aina Bigestans (handledare, lektor vid  aina.bigestans@lnu.se 

Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet)  

•Nathalie Ottosson   no222bk@student.lnu.se 

•Malin Karlsson   mk222zc@student.lnu.se 

 

         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Jag tillåter att ___________________________ språk undersöks i undervisningen enligt 

                                 (barnets namn) 

ovanstående information. 

____________        _____________________      ______________________________ 

(datum)             (ort)   (underskrift) 

 
  



  
 

III 

Bilaga C intervjufrågor 
 
Intervjufrågor Namn:__________________ 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2. Vilken form av lärarutbildning har du? Har du gått några kurser som gäller 
undervisning för flerspråkiga elever eller elever med svenska som 
andraspråk? Om nej, har du i så fall tänkt göra det och vad skulle den då 
innehålla? Anser du dig har tillräckliga kunskaper för att undervisa 
flerspråkiga elever? 

 
3. Har du tidigare arbetat med flerspråkiga elever? I så fall hur länge? 

 
4.  Vilken kursplan följer de elever med svenska som andraspråk? Hur ser du på 

möjligheterna för de eleverna att uppnå målen?   
 

5. Hur många elever med utländsk bakgrund har du i din svenskundervisning?  
 

6. Erbjuder skolan dig någon form av stöd i klassrumsundervisningen, med 
anledning att du har flerspråkiga elever? I så fall vad? 
 

7. Vilka utmaningar och möjligheter ser du i att ha flerspråkiga elever i 
klassrummet? 

  
8. Använder du något särskilt material till elever som inte har svenska som 

förstaspråk? Om nej, känner du att det inte behövs? Skulle du vilja använda 
något annat material? Om ja, fortsätt på kommande fråga vilket? 
 

9. Skiljer de läromedel och annat material du använder sig åt mellan eleverna 
som läser svenska som andraspråk och eleverna som läser ordinarie svenska? 
På vilket sätt? 

 
10.  Brukar du låta elevernas olika kunskaper i svenska bli något som du ta med i 

planeringen? Hur?   

 
11.  Hur ser du på valet av språkanvändningen från elevernas sida under 

svensklektionerna? Är det okej att prata förstaspråket anser du? 
Varför/Varför inte? (Förstaspråk eller svenska) 
 

12.  Är det något du vill tillägga som har relevans för denna studie? 
 

13.  Har du några frågor? 

  



  
 

IV 

Bilaga D brev till vårdnadshavare på arabiska 
 



  
 

I 
 

Bilaga E observationsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVATIONSSCHEMA FÖR LEKTION SOM SPRÅKANVÄNDNINGSSITUATION 

Lektions-
innehåll 
(Beskrivning 
av innehållet i 
lektions-
sekvenserna) 

Kommentar  
(beskrivning av den 
språkliga aktivitet och 
noteringar om 
händelser i den aktuella 
lektionssekvensen) 
 

Tid 
 

Lärare* 
(Deltagare) 

Elev* 
(Deltagare) 

Språk 
F/A 
(Uttrycksform) 

Dialog 
(Uttrycksform) 

Monolog 
(Uttrycksform) 

        

        

Lektion:  
Skola:  
Elev:  
Datum: 
Lektionstid: 

*Eleven integrerar 
med? 
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