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Att stödja barns språkliga utveckling 

Miljöer, lärtillfällen och interaktioner i klassrum 
Christian Waldmann & Kirk PH Sullivan 

1 Introduktion 

Den talspråkliga förmågan är en central del av språkförmågan. Den är av avgörande betydelse för 
barns tänkande och lärande i (för)skolan och ligger till grund för läs- och skrivutvecklingen. Det är 
därför ett viktigt uppdrag för (för)skolan att stödja alla barn så att de får utveckla sina talspråkliga 
förmågor. I denna artikel presenteras resultaten från en studie av hur den fysiska miljön, lärtill-
fällena och interaktionerna i klassrum i årskurs 1 i Sverige stödjer barns talspråkliga utveckling. 

Artikeln är strukturerad enligt följande: Avsnitt 2 behandlar forskning om språkförmåga och 
lärande samt stöd av språklig utveckling i klassrumskontexter. I avsnitt 3 beskrivs syfte och metod. 
Studiens resultat presenteras i avsnitt 4 och diskuteras i avsnitt 5. 

2 Språkutveckling i klassrummet 

Den talspråkliga förmågan är central för barns tänkande och lärande och ligger till grund för läs- 
och skrivutvecklingen (t.ex. Snowling & Hulme 2011; Verhoeven, van Leeuwe & Vermeer 2011). I 
en studie av svenska lågstadiebarn identifierade med läs- och/eller stavningssvårigheter fann 
Levlin & Waldmann (2017, denna volym) att ju bättre språklig förmåga ett barn har, desto bättre 
förmåga har barnet att producera längre texter och att använda ett varierat vokabulär i sin 
textproduktion. Vidare är förmågan att kunna använda språket för att diskutera, samarbeta och 
lösa problem central för kunskapsutvecklingen i andra skolämnen (Resnick, Michaels & Connor 
2010). 

Barn som är i språksvårigheter eller som vid skolstart har en begränsad språklig förmåga 
riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter och att få svårigheter med kunskapsutvecklingen i 
andra skolämnen (t.ex. August & Shanahan 2006; Dockrell, Lindsay, Connelly & Mackie 2007; 
Kieffer 2008; Conti-Ramsden, Durkin, Simkin & Knox 2009; Skolverket 2016a). Exempelvis fann 
Conti-Ramsden m.fl. (2009) att brittiska elever med språkstörning uppnådde sämre skolresultat 
än barn utan språkstörningar i åldersperioden 7–16 år. Skolverket (2016a) framhåller elevers 
behärskning av undervisningsspråket svenska som en viktig orsak (om än inte den enda) till den 
sjunkande gymnasiebehörigheten bland elever i årskurs 9 och till de sjunkande resultaten i 
internationella kunskapsmätningar såsom PISA och TIMMS under perioden 2006–2015 (se även 
Heller Sahlgren 2015). 

Inlärningsmiljöer som stärker barns talspråkliga förmågor kan stödja läs- och skrivutvecklingen 
(Snowling & Hulme 2011) och kunskapsutvecklingen i andra skolämnen (Mercer 2008, 2009). Att 
stödja alla barns språkliga utveckling – oavsett om de befinner sig i språkliga svårigheter, lär sig 
ett andraspråk eller uppvisar en typisk språkutveckling – är därför en central uppgift för alla lärare 
på alla nivåer i skolsystemet. Både läroplanen för förskolan (Skolverket 2016b) och läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2016c) framhåller språkets roll för 
lärandet och uppdraget att stödja barns språkliga utveckling. 

För att utveckla sina talspråkliga förmågor behöver barn en riklig exponering för språklig input 
och tillfällen att använda och öva sina talspråkliga färdigheter genom interaktioner med både 
lärare och skolkamrater (Vygotsky 1986; Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay 2012, 
2015). Den språkliga utvecklingen är beroende av inputens kvalitet och kvantitet. Exempelvis fann 
Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman & Levine (2002) och Dickinson & Porche (2011) att ett ökat 
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bruk av ett mer komplext vokabulär, en mer komplex syntax och interaktiva konversationer i 
klassrum hade en positiv effekt på barnens språkliga utveckling. 

Ur ett social-interaktionistiskt perspektiv är det avgörande för språkutvecklingen att stötta 
barns kommunikation i sociala interaktioner. Mer avancerade språkbrukare, t.ex. lärare eller 
skolkamrater, kan stötta barns utveckling mot ett mer självständigt användande och en mer 
självständig förståelse av talat språk (Justice & Ezell 1999; Justice & Kaderavek 2002). För att skapa 
klassrumsmiljöer som stödjer barns talspråkliga utveckling och kunskapsutveckling är det därför 
angeläget att klassrummen är kommunikationsvänliga. 

Ett klassrum som stödjer sociala interaktioner är organiserat så att det erbjuder barn 
språkutvecklingserfarenheter av hög kvalitet. I en omfattande metaanalys identifierade Dockrell 
m.fl. (2012, 2015) komponenter som stödjer talspråklig utveckling. De sammanfattade sina 
resultat i tre dimensioner som karakteriserar ett kommunikationsstödjande klassrum: Språkin-
lärningsmiljö, Språkinlärningstillfällen och Språkinlärningsinteraktioner. 

Den fysiska miljön utgör infrastrukturen som möjliggör att barn kan erbjudas språkutvecklings-
erfarenheter av hög kvalitet. Barn behöver också regelbundna och strukturerade tillfällen till 
språklig exponering och språkligt bruk, och de behöver engageras i vissa typer av språkliga utbyten 
och interaktioner för att deras receptiva och expressiva språkliga förmågor ska utvecklas. Inom 
dimensionen Språkinlärningsmiljö (fortsättningsvis Miljö) identifierades 19 komponenter som är 
viktiga för kommunikationsvänligheten i klassrum. På motsvarande sätt identifierades fem 
komponenter inom Språkinlärningstillfällen (fortsättningsvis Lärtillfällen) och 20 inom Språkin-
lärningsinteraktioner (fortsättningsvis Interaktioner). Exempel på komponenter som ingår i 
respektive dimension presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på komponenter 

Dimension Komponenter 

Miljö  Öppen planlösning 

 Barns arbeten visas upp och etiketteras 

 Utrymmen för bokaktiviteter 

 Lämpligt urval av böcker av olika genrer 

Lärtillfällen  Arbete i mindre grupper under överseende av vuxen 

 Interaktiv bokläsning 

 Strukturerade samtal med vuxen/klasskamrater 

 Alla barn inkluderas i aktiviteter i mindre grupper 

Interaktioner  Vuxna pausar för att uppmuntra barnen att delta aktivt i samtal 

 Vuxna bekräftar att de förstått barnens intentioner 

 Vuxna utvidgar barnens yttranden syntaktiskt och/eller semantiskt 

 Vuxna använder öppna frågor 

Baserat på de tre dimensionerna och de ingående komponenterna utformade Dockrell m.fl. (2012, 
2015) ett observationsverktyg som lärare och forskare kan använda för att kartlägga hur 
kommunikationsstödjande klassrum och undervisning är: Communication Supporting Classrooms 
Observation Tool (fortsättningsvis CSCOT). Vidare använde de CSCOT för att undersöka hur 
brittiska barns talspråkliga utveckling stöddes i 38 förskoleklasser (4–5-åringar), 35 klasser i 
årskurs 1 (5–6-åringar) och 28 klasser i årskurs 2 (6–7-åringar). De fann att dimensionen Miljö 
överlag fick högst poäng och att Interaktioner fick högre poäng än Lärtillfällen. Inom respektive 
dimension förekom inga skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Vidare förekom arbete i 
mindre grupper under överseende av vuxen oftare än övriga lärtillfällen och interaktiv bokläsning 
mer sällan. Beträffande Interaktioner var det vanligast att lärarna använde barnens namn, 
bekräftade deras försök till interaktion och använde öppna frågor. Däremot var det mer ovanligt 
att lärarna uppmuntrade till turtagning, berömde barnens icke-verbala kommunikation och erbjöd 
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olika språkliga alternativ. Dockrell m.fl. (2012, 2015) drog slutsatsen att den fysiska miljön i de 
studerade klassrummen överlag var utformad på ett sätt så att den erbjuder ett bra stöd av 
barnens språkliga utveckling, medan interaktionerna som förekom i klassrummen uppvisade 
större brister. 

Någon liknande studie av hur barns talspråkliga utveckling stöds i klassrumskontexter har oss 
veterligen inte genomförts i en svensk skolkontext. Till den föreliggande studien har vi därför 
utarbetat en svensk version av CSCOT, som är fritt tillgänglig på projektets webbsida (https:// 
lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-sprakformaga-larmiljo-och-
undervisning/). 

3 Syfte och metod 

Syftet med studien var att undersöka hur den fysiska miljön, lärtillfällena och de språkliga 
interaktionerna stödjer den talspråkliga utvecklingen hos barn i årskurs 1 i svensk grundskola. Ett 
sekundärt syfte var också att undersöka om den svenska versionen av CSCOT kan användas av 
lärare i svenska klassrumskontexter för att kartlägga hur elevers talspråkliga utveckling stöds. 

Studien genomfördes inom ramen för lärares fortbildning till speciallärare och baserades på 
klassrumsobservationer. Deltagare i studien var lärare och barn i 20 klassrum i årskurs 1 (6–7-
åringar) som observerades av 20 lärare på speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, 
skriv- och läsutveckling.1 De blivande speciallärarna fick själva välja en skola och ett klassrum att 
observera så länge det rörde sig om en lektion i svenska (eller motsvarande) i årskurs 1. Eftersom 
de blivande speciallärarna kom från olika delar av landet är de deltagande skolorna spridda över 
ett stort geografiskt område. 

Klassrumslärarna fick ge sitt muntliga samtycke till deltagande i studien. De informerades om 
att observationernas fokus var den fysiska miljön samt lärtillfällen och interaktioner i klass-
rummet, att inga enskilda barn skulle observeras och att inga personuppgifter och data som kan 
kopplas till enskilda barn skulle samlas in. Som bakgrundsvariabler samlades uppgifter in om antal 
barn i klassrummen, skolhuvudman (kommun, fristående) och skolans lokalisering (stad, lands-
bygd). Lärarna fick också ange hur många barn med svenska som andraspråk som fanns i deras 
klassrum vid observationstillfället. Eftersom inga uppgifter eller data från enskilda individer 
samlades in kan denna uppgift dock inte kopplas till enskilda individer i studien. I övrigt samlades 
inga uppgifter in som kan bidra till identifieringen av de deltagande skolorna, lärarna och barnen. 

Observationerna fördelade sig tämligen jämnt på stadsskolor (11) och landsbygdsskolor (7).2 
19 av skolorna var kommunala och endast 1 skola var fristående. En översikt över den deskriptiva 
statistiken för observationslängd, antal barn och antal lärare i de observerade klassrummen 
presenteras i tabell 2. Av tabellen framgår att längden på observationerna varierade mellan 40 
och 80 minuter med en genomsnittlig observationslängd på cirka 54 minuter (SD3 = 11,6). Antalet 
barn i klassrummet varierade från 5 till 26. I genomsnitt var det cirka 17 barn/observerat klassrum 
(SD = 6,8). Antalet barn med annat modersmål än svenska varierade mellan 0 och 18 med ett 
genomsnitt på cirka 2 barn/observerat klassrum (SD = 4,3). Antalet lärare i klassrummen varierade 
från 1 till 3 med ett genomsnitt på cirka 1,7 (SD = 0,6). 

Samtliga variabler utom antal barn med svenska som andraspråk faller inom normal-
fördelningen. Den kraftiga positiva skevheten för antal barn med svenska som andraspråk beror 
på att ett klassrum sticker ut från övriga klassrum med 18 barn med annat modersmål än svenska 
i en klass med 19 barn. I 14 av klassrummen finns inga eller bara ett barn med annat modersmål 
än svenska. 

                                                        
1 Vi vill rikta ett särskilt tack till de speciallärare som deltog i studien. 
2 Uppgifter om skolans lokalisering saknas för två skolor. 
3 SD (standard deviation) = standardavvikelse 

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-sprakformaga-larmiljo-och-undervisning/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-sprakformaga-larmiljo-och-undervisning/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-sprakformaga-larmiljo-och-undervisning/
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Tabell 2. Deskriptiv statistik: observationslängd och antal barn och lärare 

 N Min Max TOT Medel Median SD Skevhet 

Längd på 
observation i 
minuter 

19 40 80 1032 54,3 60 11,6 0,231 

Antal barn 20 5 26 336 16,8 18 6,8 -0,337 

Antal barn med sv. 
som andraspråk 

18 0 18 37 2,1 1 4,3 3,447 

Antal lärare 19 1 3 32 1,7 2 0,6 0,120 
 

Verktyget som användes vid observationerna var en svensk version av CSCOT som översattes av 
förstaförfattaren. Utformningen av den svenska versionen följer den engelska originalversionen. 
Dimensionen Miljö består av 19 komponenter som poängsätts med 0 om komponenten inte 
observeras i klassrummet och 1 om komponenten observeras. Poängintervallet för denna 
dimension är 0–19 poäng. Dimensionerna Lärtillfällen och Interaktioner består av 5 respektive 20 
komponenter som poängsätts med 1 poäng varje gång en komponent observeras, med en 
maxpoäng på 5 för varje komponent under ett och samma observationstillfälle. Poängintervallet 
är 0–25 för Lärtillfällen och 0–100 för Interaktioner. De data som samlades in för den föreliggande 
studien består av poäng för varje komponent och dimension i CSCOT. 

För att de blivande speciallärarna skulle kunna använda verktyget CSCOT för att samla 
observationsdata på ett reliabelt sätt deltog de i föreläsningar och seminarier som behandlade 
verktyget och dess användning innan de genomförde sina observationer. Den insamlade datan 
sammanställdes och kodades av författarna. Statistiska analyser har genomförts med hjälp av 
SPSS. 

4 Resultat: Miljö, Lärtillfällen och Interaktioner 

För samtliga 20 observationer kunde dimensionen Miljö resultera i maximalt 380 poäng, 
Lärtillfällen i 500 poäng och Interaktioner i 2000 poäng. Av tabell 3 framgår att datan för de tre 
dimensionerna är så gott som normalfördelad, även om Lärtillfällen uppvisar en något större 
skevhet än övriga dimensioner. Poäng för Miljö varierar mellan 8 och 18 (Medel = 13,2; SD = 2,8), 
poäng för Lärtillfällen mellan 0 och 18 (Medel = 7; SD = 4,4) och poäng för Interaktioner mellan 11 
och 70 (Medel = 44,8; SD = 17,7). 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för Miljö, Lärtillfällen och Interaktioner 

Dimension N Min Max TOT Medel Median SD Skevhet 

Miljö 20 8 18 263 13,2 13 2,8 -0,200 

Lärtillfällen 20 0 18 140 7 7 4,4 0,662 

Interaktioner 20 11 70 896 44,8 43 17,7 -0,161 

I figur 1 presenteras den genomsnittliga procentandelen poäng av det totala antalet möjliga poäng 
för alla observationer för de tre dimensionerna. Figuren visar att de observerade klassrummen i 
genomsnitt fick högre poäng för dimensionen Miljö (69 %) än för Lärtillfällen (28 %) och 
Interaktioner (45 %). Ett t-test visade att det föreligger statistiskt signifikanta skillnader i 
medelvärde mellan Miljö och Lärtillfällen (t(20) = 11,96, p = 0,000), Miljö och Interaktioner (t(20) 
= 7,41, p = 0,000) och Lärtillfällen och Interaktioner (t(20) = -4,2, p = 0,000). 
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Figur 1. Procentandel poäng av alla observationer 

Av de 20 komponenter som utgör dimensionen Miljö observerades 5 komponenter i minst 90 % 
av klassrummen: god belysning, särskilda utrymmen för bokaktiviteter, öppen planlösning, ett 
lämpligt urval av böcker av olika genrer samt att barnens egna arbeten visas upp och etiketteras. 
De 5 komponenter som observerades minst antal gånger var saker för fri lek (60 %), utrymmen för 
rollekar (60 %), utrymmen för literacyaktiviteter (45 %), musikinstrument (25 %) samt att event-
uell utomhuslek inkluderade fiktiva rollekar (15 %). 

Det genomsnittliga antalet gånger som varje komponent i dimensionen Lärtillfällen observ-
erades presenteras i figur 2. Strukturerade samtal med vuxna var det lärtillfälle som barnen oftast 
deltog i (2,9 ggr/lektion). Barnen deltog betydligt oftare i strukturerade samtal med vuxna än i 
strukturerade samtal med sina skolkamrater (0,7 ggr/lektion). Även övriga lärtillfällen förekom 
tämligen sparsamt (mellan 0,75 och 1,4 ggr/lektion). 

 
Figur 2. Genomsnittligt antal observationer för Lärtillfällen 
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De 5 komponenter inom dimensionen Interaktioner som observerades flest respektive minst antal 
gånger presenteras i figur 3 och 4. De vanligaste strategierna för att få barnens uppmärksamhet 
var att använda deras namn (4,2 ggr/lektion) och att gå ner till deras ögonhöjd (3,45). Lärarna 
bekräftade barns försök till interaktion 3,6 ggr/lektion, använde öppna frågor 3,5 ggr/lektion och 
pausade för att uppmuntra barnen att delta aktivt i samtal 3,4 ggr/lektion.  

 
Figur 3. De 5 mest frekventa komponenterna i Interaktioner 

Däremot var det tämligen ovanligt att lärarna erbjöd barn etiketter för nya och kända handlingar 
etc. (1,35 ggr/lektion), att de berömde barns förmåga att lyssna (1,3) och deras icke-verbala 
kommunikation (1,2) och att de använde lexikala och syntaktiska kontraster (0,7) eller erbjöd olika 
språkliga alternativ (0,65). Alla dessa komponenter observerades inte alls i ungefär hälften av 
klassrummen. 

 
Figur 4. De 5 minst frekventa komponenterna i Interaktioner 
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5 Diskussion 

I föreliggande studie undersöktes med hjälp av en svensk version av observationsverktyget 
Communication Supporting Classrooms Observation Tool hur den fysiska miljön, lärtillfällena och 
de språkliga interaktionerna i 20 klassrum i årskurs 1 i Sverige stödjer barnens talspråkliga 
utveckling. Även om endast 20 klassrum ingick i studien framkom resultat som i stor utsträckning 
ligger i linje med den brittiska undersökningen av Dockrell m.fl. (2012, 2015). 

De höga poängen för dimensionen Miljö indikerar att det fanns en grundläggande infrastruktur 
för att kunna erbjuda barnen en språkstödjande undervisning i de observerade klassrummen. 
Procentandelen poäng av det totala antalet möjliga poäng för alla observationer var 69 %. Detta 
överensstämmer med resultaten från de brittiska klassrummen där motsvarande procentandel 
var 74 % i förskoleklass, 70 % i årskurs 1 och 61 % i årskurs 2 (Dockrell m.fl. 2012, 2015). Notera 
att de svenska barnen i årskurs 1 är jämngamla med de brittiska i årskurs 2. 

Dimensionen Miljö beaktar lekens roll för språkutvecklingen och innefattar således ett antal 
komponenter som berör förekomsten av utrymmen och leksaker som stödjer både fri lek och fiktiv 
rollek. Tre av totalt fyra komponenter som berör lek fick dock låga poäng i vår studie och hamnade 
bland de 5 minst frekventa komponenterna. Den enda komponenten som rör lek och som var 
tämligen vanlig var förekomsten av pedagogiska leksaker, andra objekt (t.ex. verktyg) och föremål 
från naturen, som observerades i 16 av 20 klassrum. Att komponenterna som rör lek överlag inte 
fick högre poäng i vår studie är inte överraskande med tanke på att vår studie genomfördes i 
årskurs 1, där leken inte spelar en lika central pedagogisk roll som i förskolan. Framtida studier får 
utvisa om dessa komponenter får högre poäng i en undersökning av lärandemiljöer i förskolan. 

De genomsnittliga poängen för dimensionen Lärtillfällen uppvisade också stora likheter med 
resultaten i den brittiska studien. I vår studie fick Lärtillfällen en genomsnittlig procentandel poäng 
på 28 %, något som kan jämföras med de brittiska resultaten där motsvarande procentandel var 
27 % i förskoleklass, 26 % i årskurs 1 och 23 % i årskurs 2 (Dockrell m.fl. 2012, 2015). 

En skillnad mellan vår studie och den brittiska är att de svenska barnen verkar delta i mer 
lärarstyrda lärtillfällen och de brittiska barnen i mer barnstyrda. I vår studie förekom lärarstyrda 
lärtillfällen (interaktiv bokläsning och strukturerade samtal med vuxna) betydligt oftare än 
barnstyrda (arbete i mindre grupper, inkludering av alla barn i arbete i mindre grupper och 
strukturerade samtal med skolkamrater) (i genomsnitt 4,15 (83/20) ggr/lektion mot 2,85 (57/20) 
ggr/lektion). I de brittiska klassrummen, däremot, förekom barnstyrda lärtillfällen i genomsnitt 
mer än 4 ggr/lektion och lärarstyrda lärtillfällen mindre än 2,5 ggr/lektion (Dockrell m.fl. 2012, 
2015). Framtida studier får utvisa om lärarstyrda lärtillfällen är vanligare än barnstyrda i svenska 
klassrum och om skillnaden mellan svenska och brittiska klassrum därmed består. 

Vidare är det intressant att notera att interaktiv bokläsning, som enligt forskningsevidensen är 
ett av de lärtillfällen som uppvisar starkast positiv effekt på barns språkliga utveckling (se t.ex. 
Mol, Bus & de Jong 2009; Dockrell m.fl. 2012, 2015), observerades i genomsnitt 1,25 ggr/lektion i 
vår studie. I jämförelse med de brittiska klassrummen där interaktiv bokläsning noterades i 
genomsnitt 0,66 ggr/lektion i förskoleklass, 0,71 i årskurs 1 och 0,36 i årskurs 2 uppvisar våra 
svenska klassrum ett betydligt större bruk av interaktiv bokläsning. Denna skillnad harmonierar 
med bilden att lärarstyrda lärtillfällen överlag är vanligare i de svenska klassrummen och 
barnstyrda vanligare i de brittiska klassrummen. 

Även inom Interaktioner uppvisade vår studie i stort samma mönster som studien av Dockrell 
m.fl. (2012, 2015). Av de 7 mest frekventa komponenterna i båda studier är 5 desamma (använda 
barnens namn, bekräfta barns försök till interaktion, använda öppna frågor, använda pauser för 
att uppmuntra barns aktiva deltagande i samtal och använda långsamt taltempo för att modellera 
turtagning och ge barn tid att svara). Och av de 7 minst frekventa komponenterna i båda studier 
är 6 desamma (uppmuntra barn att använda nya ord, erbjuda språkliga mallar/rutiner t.ex. för 
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olika aktiviteter, berömma barns förmåga att lyssna, berömma icke-verbal kommunikation, 
använda lexikala/syntaktiska kontraster och erbjuda olika språkliga alternativ). 

Avslutningsvis visar studien att lärare i den svenska skolan kan använda den svenska versionen 
av CSCOT för att kartlägga hur den fysiska miljön, lärtillfällena och den språkliga interaktionen i 
klassrum stödjer barns språkliga utveckling. Genom att verktyget identifierar både styrkor och 
svagheter i miljö och undervisningspraktik är det särskilt lämpat för lärares professionella 
kompetensutveckling. CSCOT kan med fördel implementeras brett i skolor och användas 
kontinuerligt för kartläggning av undervisningen i alla skolämnen i syfte att identifiera områden i 
behov av förbättring. Detta skulle kunna bidra till en större medvetenhet om betydelsen av att 
stödja talspråklig utveckling i all undervisning och till en ökad kommunikationsvänlighet i svenska 
klassrum. 
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