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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker en lärares stöttning av tre vuxna elever som har svenska som 

andraspråk. Syftet med uppsatsen är att se på vilka sätt stöttning förekommer från läraren 

och vad som händer i elevernas samtal efter stöttningen. Samtalen gäller en 

diskussionsuppgift som skulle lösas i grupp. Materialet samlades in via ljudinspelning av 

en grupp på tre informanter som genomför en utbildning för vuxna invandrare. 

Teoritriangulering används i analysen av materialet: samtalsanalys kombinerades med 

Vygotskys (1978) teori om den närmaste proximala utvecklingszonen och detta knöts 

ihop med Cummins (2006) teori om uppgifters svårighetsgrad samt övrig tidigare 

forskning gällande återkoppling i andraspråksinlärningssammanhang. I resultatet visas att 

tre olika former av stöttning från läraren förekommer: översättning, elicitering, 

omtagning samt överdriven stöttning. Den stöttningsstrategi som ledde till minst respons 

från eleverna visade sig vara överdriven stöttning då läraren övertar samtalet. 
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1 Inledning  

 

När det gäller nyanlända elever generellt sett behöver dessa extra stöttning för att lyckas 

med skolresultaten. Skolresultaten är generellt sett olika mellan elever som har svenska 

som andraspråk respektive förstaspråk och av denna anledning menar Lagergren och 

Minten (i Skolverket, 2012:3) att de attityder och arbetsmetoder läraren visar upp och 

använder påverkar resultat och inlärning ”kanske i synnerhet för flerspråkiga elever” 

(Skolverket, 2012:3). Stöttning av andraspråkselever kan exempelvis ske genom att 

läraren vid muntliga uppgifter använder sig av översättningar av ord,  ger eleverna 

ledtrådar till ords betydelse samt förslag på användbara ord, går igenom begrepp/ord inför 

hela klassen eller ger längre förklaringar (Wood, Bruner & Ross 1976:89-90). 

För att nyanlända elever ska lyckas med skolan är det av vikt att eleverna tillägnar sig 

ett språk som fungerar i flera olika situationer och det är lärarens uppgift att lära eleverna 

att använda språket på olika sätt (Skolverket (2012:14). Skolverket poängterar att när 

andraspråkselever lär sig svenska är det viktigt att eleverna får möjlighet att kommunicera 

på svenska i klassrummet. Detta uttrycks även i läroplanen för svenska som andraspråk 

där följande står att läsa:  

 

 

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska 

möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en 

förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i 

samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår 

personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. 

(Skolverket, 2011:182). 
 

Detta citat visar på vikten av kommunikation i klassrummet när det gäller just 

andraspråksinlärning. Ett dialogiskt klassrum gynnar ett öppet och fritt samtalsklimat där 

elevernas tankar uttrycks fritt. I ett sådant klassrumsklimat uppmuntras också 

tillbakadragna elever att uttrycka sig (Palmér, 2013:31, 39, 41-42). På vilka sätt läraren 

kan stötta andraspråksinlärning i muntlig kommunikation elever emellan är vad denna 

uppsats kommer att handla om.  

  

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att via teoritriangulering undersöka på vilka sätt lärarens 

stöttning påverkar samtalet mellan vuxna elever som utför en muntlig gruppuppgift i 
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svenska som andraspråk. De teorier som används är samtalsanalys, Vygotskys teori om 

den närmaste proximala utvecklingszonen, Cummins teori om uppgifters svårighetsgrad 

samt övrig tidigare forskning om stöttning av andraspråkselever. 

Frågeställningarna lyder:  

● På vilka sätt stöttar läraren eleverna kommunikativt under ett samtal?  

● Vilken inverkan har denna stöttning på elevernas aktivitet i samtalet?    

 

3 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel tas först ämnet stöttning i ZPD (Zone of Proximal Development) upp och 

därefter kommer avsnitt 3.1.2 som rör hur lärare kan använda sig av stöttning i 

andraspråksundervisning. Avsnittet om stöttning står först eftersom begreppet 

återkommer i 3.2 och tillhörande avsnitt som berör andraspråkselevers inlärning av ett 

målspråk. Till ämnet inlärning av ett andraspråk hör också bakgrund till 

interaktionshypotesen (3.2.2) samt återkoppling från läraren (3.2.3). Avslutningsvis 

beskrivs i 3.3 bakgrunden till ämnet samtalsanalys och andraspråksinlärning. 

 

3.1 Stöttning i Zone of Proximal Development 

Den föreliggande studien utgår från Wood, Bruner & Ross (1976:89-90) begrepp 

scaffolding (stöttning) och Vygotskys (1978:84-87) teori om den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Teorin beskriver barns inlärning och möjliga utvecklingsnivåer genom 

den aktuella utvecklingsnivån samt den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of 

Proximal Development, ZPD). Den aktuella utvecklingsnivån innefattar den nivå som 

eleven befinner sig i för tillfället. Den närmaste proximala utvecklingszonen däremot 

innebär avståndet mellan den aktuella utvecklingsnivån och den potentiella 

utvecklingsnivå som eleven kan nå genom att få stöttning av exempelvis läromedel, 

klasskamrater eller läraren. Därmed kan eleven nå nästa utvecklingsnivå (Vygotsky 

1978:86-87).  

Wood, Bruner & Ross (1976) definierar stöttning som den hjälp en person får från 

någon med större kunskap för att kunna genomföra en uppgift. I muntliga uppgifter kan 

läraren använda sig av stöttning genom översättningar av ord, ledtrådar till ords betydelse, 

förslag på användbara ord, genomgång av begrepp/ord i helklass eller längre förklaringar 

(Wood, Bruner & Ross 1976:89-90). Stöttningen blir effektiv i situationer då eleven 

uppenbarligen behöver lärarens hjälp och då gärna i minimal omfattning så att eleven får 

möjlighet att lösa uppgiften på egen hand. Ett exempel på detta är att läraren inte pratar 
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under tiden eleven löser uppgiften eftersom tanken är att eleven ska lösa den själv (Wood 

& Wood 1996:6-7). Om inte eleven förstår ledtrådarna kan stöttningen intensifieras 

genom att läraren visar vad eleven ska göra och därefter ge muntliga ledtrådar. De 

kunskaper som eleven håller på att lära sig kan fastställas med hjälp av ZPD men för att 

detta ska ske måste eleven redan ha börjat lära sig delar av det som ingår i nästa nivå 

(Vygotsky 1978:85-86). Ligger inte uppgiften på korrekt nivå för eleven riskerar den att 

leda till uttråkning eller frustration (Murray & Arroyo 2002:750).  

 

3.1.2 Stöttning av andraspråkselever 

När klassrummet är flerspråkigt behöver läraren fundera extra över vilka typer av 

stöttning eleverna behöver. Den stöttning som beskrivs här fokuserar på 

andraspråksinlärning och olika sätt lärare kan underlätta detta för eleverna. Lärarens syn 

på eleverna som kompetenta är en förutsättning för att eleverna ska nå ZPD och slutföra 

de uppgifter de fått. Rätt sorts stöttning från läraren är också en nödvändighet för att detta 

ska ske (Gibbons 2007:29). Dessutom ska uppgifterna läraren ger gärna vara kognitivt 

utmanande (Gibbons 2007).  

Ett sätt att ge andraspråkselever stöttning är användningen av translanguaging 

(transspråkande) (Velasco & García 2014:1), det vill säga andra språk som eleverna 

förstår. Här kan läraren använda ord i sina meningar på andra språk än det språk som 

eleverna håller på att lära sig som andraspråk. Ett exempel på detta är när läraren använder 

engelska ord utöver svenska i klassrummet. Helst ska alla språk som eleverna behärskar 

tas med i undervisningen (Bockgård et. al 2017:223). Läraren kan också begränsa 

användningen av translanguaging till att endast gälla genomgångar inför klassen. I dessa 

fall kan vissa ord på ett språk som eleverna förstår tas upp inför klassen av läraren 

(Gibbons 2007:43-44). Ett annat sätt att stötta inlärningen för eleverna är att läraren 

introducerar nya ord som eleverna kommer att hitta i texter de ska läsa och talar om texten 

på elevernas förstaspråk (Gibbons 2007:122). 

Inlärning av nya ord kan också sättas i olika sammanhang av läraren i syfte att eleverna 

ska förstå ordens betydelse. Exempelvis kan läraren först introducera det nya ordet och 

därefter använda sig av en för eleverna redan känd synonym till ordet. Dessa synonymer 

kan användas i meningar vilket leder till att eleverna förstår begreppen bättre (Bockgård 

et. al 2017:217). Stöttning av andraspråkselever innebär också att läraren ger tydliga 

instruktioner inför gruppuppgifter. Läraren kan i dessa fall använda såväl vardagliga som 
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formella begrepp parallellt i syfte att säkerställa att eleverna förstår och lär sig de 

vardagliga begreppens synonymer (Gibbons 2007:43-44).   

 

3.2 Inlärning av ett andraspråk 

När elever lär sig ett andraspråk är det viktigt att de får lära sig och förstå det 

skolrelaterade språk som används i undervisningssituationen. Två sorters kommunikation 

tas upp i detta sammanhang: BICS och CALP. BICS står för Basic Interpersonal 

Communication Skills: grundläggande kommunikation – medan CALP står för Cognitive 

Academic Language Profiency, dvs. studierelaterat språk. CALP kan exempelvis gälla att 

skilja på olika genrer inom skrivande vilket är av vikt om eleven ska nå framgång med 

akademiska studier (Cummins 2006:57-59). 

När läraren konstruerar uppgifter för andraspråkselever är det relevant att hen känner 

till vilken nivå dessa elever nått i målspråket. Detta är av vikt eftersom uppgifter enligt 

Cummins (2006:68) kan placeras in i fyra zoner eller nivåer. Kognitivt krävande uppgifter 

innebär att eleven måste ha nått en högre nivå i målspråket. De innebär också att eleven 

har automatiserat den typ av språkanvändning som krävs för att uppgifterna ska lösas. 

Det tar längre tid för eleven att lära sig detta språk än det som krävs för kontextberoende 

och icke-kognitivt krävande uppgifter (Cummins 2006:68). 

Uppgifter kan också delas in i att vara kontextoberoende respektive kontextberoende. 

Kontextoberoende innebär att uppgiften rör situationer som inte är kända för eleven 

(Cummins 2006:59,68). Exempel på kontextoberoende uppgifter är de uppgifter som 

kategoriseras inom nivå C i figuren nedan. Nivå C representerar en uttråkningszon där 

uppgiften är för lätt för eleven att genomföra och dessutom saknar en given kontext. 

Typiska sådana uppgifter rör mängdträning av grammatiska fenomen som inte berörs i ett 

sammanhang. Därför är det viktigt att utmana eleverna på sin nivå men att skapa 

kontextbundna uppgifter som eleverna kan relatera till. När de själva måste sätta in 

uppgiften i en kontext blir det för svårt för många andraspråkselever (Gibbons 2018:43). 

En för svår uppgift hamnar i stället i zon D om eleverna inte lyckas genomföra den. På 

denna nivå kan eleverna känna frustration över en alltför svår uppgift (Mariani i 

Skolverket 2017:7). Anpassade stöttningsstrategier leder dock till att eleven kan 

genomföra uppgiften och på så sätt flyttas lärandet till utvecklingszonen (zon B) 

(Cummins 2006:68-71). Zon B motsvarar således ZPD i Vygotskys teori, det vill säga det 

som eleven kan utveckla med stödstrukturer. Zon A innebär en bekvämlighetszon där 

eleverna visserligen klarar uppgifterna men lärandet är lågt. Att befinna sig i zon A kan 
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dock vara väsentligt till viss del eftersom det med sådana uppgifter är tydligt vad eleven 

redan kan.  

Nedan illustreras Cummins (2006:68) figur som visar de fyra nivåerna benämnda A 

till D. Nivåerna B och D är kognitivt krävande jämfört med A och C som är inte det. A 

och B är kontextberoende till skillnad från nivå C och D. Som tidigare nämnts lär sig 

andraspråkselever fort den typ av språk (BICS) som krävs för uppgifter på nivå A 

(Cummins, 2006:68). 

 

 

 

Cummins (2006:68). 

 

3.2.2 Interaktionshypotesen 

Interaktionshypotesen utvecklades på 1970- och 80-talet av Hatch och Long (1978 

respektive 1981). Hatchs hypotes gick ut på att deltagande i muntliga konversationer ger 

resultat för inlärning av målspråket (Hatch 1978:63). Tesen utvecklades av Long som 

menar att muntlig interaktion mellan andraspråksinlärare och modersmålstalare av 

målspråket är väsentlig för lyckad språkinlärning. (Long 1981:275).  

Mackey (2016:3) beskriver hur interaktionshypotesens fokus inledningsvis låg på hur 

andraspråksinlärning gynnas av konversation. Forskning inom ämnet har idag utvecklats 

och numera används hypotesen också för att undersöka hur andraspråksinlärningen 

påverkas av flera olika interaktionella faktorer utöver konversation. Dessa faktorer är 

exempelvis korrigerande återkoppling (corrective feedback), och modifierat utflöde. 

Gällande andraspråksinlärning och interaktion undersöks idag också faktorer som 



6 
 

kognitiva olikheter hos individen, interna processer hos eleverna och den sociala kontext 

som eleverna befinner sig i (Mackey 2016:3).   

Mackey (2016:9) definierar begreppet inflöde som all exponering inläraren får av 

målspråket, oavsett om denna är muntlig eller skriftlig. Utflöde däremot är vad inläraren 

producerar på målspråket och detta är särskilt viktigt för inlärarens fortsatta 

språkutveckling. Modifierat utflöde innebär att inläraren efter återkoppling omformulerar 

det nyligen sagda (Mackey 2016:16). Begreppet kallas modifierat utflöde eftersom det 

syftar på hur eleven ändrar sitt yttrande efter det att läraren gett feedback. Det kan gälla 

att eleven efter stöttning av läraren utvecklar sitt språk. Relaterat till Cummins (2006:68) 

modell befinner sig inläraren då i zon B. Genom det modifierade utflödet får inläraren 

reflektera över sitt ursprungliga yttrande vilket leder till bättre behärskning av målspråket 

(Mackey 2016:16-17). Tillräckligt hög nivå i målspråket är nödvändig för att tillgodogöra 

sig av lärarens återkoppling (Mackey & Philp 1998 i Mackey 2016:18).  

 

3.2.3 Återkoppling  

Återkoppling kan utföras på en rad olika sätt. En typ av återkoppling kallas för 

interaktionell återkoppling (Mackey 2016:12-13) och syftar till att inlärarna ska ”notice 

gaps between features of their interlanguage and the target language” (Mackey 

2016:12). Interaktionell återkoppling anses vara gynnsamt eftersom eleverna via 

återkopplingen blir medvetna om de språkliga fel de begår i målspråket. Exempel på 

sådan återkoppling är att läraren under samtalet upprepar det korrekta ordet eleven söker 

i syfte att eleven ska lära sig det. Läraren kan också fråga vad eleven menat med sitt 

yttrande samt ställa frågor som syftar till att eleven ska förklara vad hen sagt (Mackey 

2016:12). Förekomsten av interaktionell återkoppling betyder inte per automatik att 

eleven faktiskt lärt sig något (Mackey 2016:13).  

För en utomstående kan det verka som att eleven tagit till sig lärarens återkoppling när 

eleven direkt efter interaktionell återkoppling bekräftar det läraren sagt. Upprepningar 

från elevens sida kan dock inte ses som bevis på att eleven förstått utan kan innebära att 

eleven endast härmar läraren (Mackey 2016:13, Gass, 2003 i Mackey 2016:18). 

Sammanfattningsvis går det inte enbart från ett konversationsutdrag att avgöra huruvida 

eleven lärt sig det ord som nämns i samtalet, utan det kräver djupare analyser (Mackey 

2016:13). En innebörd av begreppet upptagning är vad eleven lärt sig av lärarens 

undervisning (Slimani 1992:197 & Allwright 1984:16, Mackey 2012:18). Dock har 
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upptagning inte denna innebörd i denna uppsats. Istället innebär begreppet här elevens 

svar på återkoppling från läraren (Lyster & Ranta (1997:49). 

Ett sätt att ge återkoppling till eleven är att utgå från en IRF-struktur (initiativ, respons, 

feedback) i klassrummet. Även om denna struktur är mycket vanlig (Gibbons 2007:38, 

Palmér 2013:29) har den mött kritik eftersom den inte aktiverar elevernas lärande. IRF-

strukturen gör eleverna passiva eftersom läraren blir den aktiva i samtalet då denne ställer 

frågor till eleverna som sedan svarar. Läraren evaluerar därefter elevens svar normativt 

som rätt eller fel och detta leder varken till utvecklade svar eller till möjlighet till vidare 

utveckling av de svar som getts (Gibbons 2007:38, Palmér 2013:29). Även om längre 

betänketid har positiv inverkan på elevernas typ av svar (Gibbons 2007:75-76) ger andra 

samtalsstrukturer större möjlighet till att eleverna kan aktivera sin kognition. Ett 

dialogiskt klassrum där elevers olika tankar får större utrymme (Palmér 2013:31,42) leder 

i högre grad till språkinlärning eftersom eleverna utvecklas mer genom interaktion med 

andra (Gibbons 2007:39).  

Ytterligare en typ av återkoppling är korrigerande återkoppling (corrective feedback) 

som rör olika sätt läraren kommenterar elevens yttrande (Chaudron 1977 i Panova & 

Lyster 2002:574). Den kan dels utföras framåtsyftande (feed forward) (Lapp, Fisher & 

Frey 2013:1). I dessa fall får den en stöttande funktion genom att eleven efter 

återkopplingen kan producera modifierat utflöde vilket gynnar inlärningen (Mackey 

2016:16-17). Den framåtsyftande återkopplingen syftar till att inläraren genom stöttning 

leds mot att lära sig det läraren har i åtanke och utvecklas mot “att bemästra ett identifierat 

mål” (Lapp, Fisher & Frey 2013:7). Denna typ av återkoppling kan exempelvis ske genom 

att läraren ber eleven förändra sitt yttrande. 

Bakåtsyftande korrigerande återkoppling informerar eleven om de misstag hen gjort. 

När läraren istället ger framåtsyftande ledtrådar eller ställer frågor visar sig detta ge 

resultat i stöttningssammanhang (Fisher & Frey 2011:29). Lyster & Ranta (1997:46-49) 

redogör för olika typer av korrigerande återkoppling:  

 

• Explicit korrigering (bakåtsyftande). Läraren talar explicit om vad som blivit fel 

och vilket som är rätt:  

Elev: ”Pojken sitter vid bordet. Hon är åtta år.” 

Lärare: ”Han. När det är en pojke säger du ’han’, inte ’hon.’.” 
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• Omtagning (bakåtsyftande). Läraren upprepar det eleven sagt helt eller delvis, 

men utelämnar det felaktiga och ersätter detta med en korrigering, det vill säga en 

omtagning (recast): 

Elev: ”Vandring?” 

Lärare: ”Invandring. Bra.” 

 

• Förfrågan om klargörande (bakåtsyftande): personen ber den andra att förklara vad 

hen menar: 

Elev: ”Kan jag… jobb morgon?” 

Lärare: ”Förlåt, jag förstår inte vad du vill säga?” 

• Metalingvistisk återkoppling (bakåtsyftande). Läraren ger en grammatisk 

förklaring: Elev: “Jag gådde hem igår.” 

Lärare: “Nej, det är ett oregelbundet verb, det heter gick.” 

 

• Repetition (bakåtsyftande): Skiljer sig från omtagning genom att läraren här 

återupprepar elevens felaktiga yttrande, men avskilt, och ofta med betoning på 

felaktiga uttal. Exempel där eleven använder felaktigt pronomen:  

Elev: ’Hon tittade på Sara och ville prata med honom.” 

Läraren: ’Honom?”  

 

• Elicitering (framåtsyftande) syftar till att locka det rätta svaret ur eleven på olika 

sätt, bland annat genom:  

- paus från lärarens sida i syfte att eleven ska hitta rätt ord 

- frågor från läraren angående hur något sägs på ett visst språk 

-  be eleven att omformulera det hen nyss sagt. Exempel: 

Elev: ”Vi måste skynda er.” 

Lärare: ”Er eller oss?” 

 

Som dessa exempel visar finns det en stor variation i hur återkoppling ges i muntliga 

uppgifter och de ger också olika möjligheter till att eleven kan modifiera sitt utflöde, 

vilket är nog så viktigt för språkutvecklingen.  
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3.3 Samtalsanalys och andraspråksinlärning 

Eftersom resultatet delvis kommer att analyseras via samtalsanalys kommer här en 

bakgrundsbeskrivning av ämnet. Samtalsanalysen kommer ursprungligen från sociologin. 

Det var Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) som fick upp intresset för interaktionen i 

mänskliga samtal (Norrby 2014:33). Från början stod individers samtalsinteraktion i 

fokus för samtalsanalysen och forskningen influerades av den sociologiska grenen 

etnometodologi. Etnometodologin handlar om de sätt på vilka individerna inom specifika 

samhällen “tillsammans bygger upp verkligheten utifrån sin vardagskunskap om den egna 

kulturen” (Norrby 2014:34). Samtalsanalysen har också fått inspiration från sociologen 

Erving Goffman som påpekade hur mänsklig interaktion är “en social institution i sig, 

med regler och moraliska förpliktelser.” (Norrby 2014:34). 

Inom samtalsanalys görs åtskillnad på vardagliga och institutionella samtal. De 

institutionella samtalen äger rum offentligt och kan vara exempelvis debatter på TV samt 

det som är i fokus för denna uppsats, klassrumsinteraktion (Norrby 2014:37). Inom 

samtalsanalysen transkriberas materialet enligt en given transkriptionsnyckel. I analysen 

kan sedan forskaren fokusera på en rad olika detaljer exempelvis hur turtagningen 

hanteras av samtalsdeltagarna (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974:699). Då kan forskaren 

få syn på hur talutrymmet växlar, som huruvida en person tar upp störst talutrymme eller 

om flera talare talar samtidigt (Sacks et. al 1974:701). 

Exempel på turtagningsprinciper är att talaren utser sig själv eller nästa person att tala. 

När den nuvarande talaren undviker att välja ny talare kan en av deltagarna välja sig själv 

som nästa talare (Sacks et. al 1974:703-706). När andra samtalsdeltagare producerar 

uppbackningar; exempelvis hummar eller säger ”jaha” kan det betyda att de inte vill få 

ordet utan att nuvarande talares samtalstur kan fortgå (Norrby 2014:41). Det kan också 

betyda att den deltagare som producerar uppbackningarna tar till sig vad talaren säger 

men vill att talaren ska gå över till nästa ämne. En tredje innebörd av uppbackningar från 

deltagarna betyder att personen önskar överta samtalsturen (Lindgren 1999 i Fast 2017:7). 

Samtalsanalysen har främst haft fokus på interaktion på informanternas förstaspråk 

men samtalsanalytisk forskning hos andraspråksinlärare är ett växande forskningsfält 

(Norrby 2014). En utgångspunkt är att andraspråkstalare drar fördel av sitt förstaspråk 

genom vad Cummins (1981) benämner common underlying profiency. Exempel på detta 

är att efter fråga följer ett svar. Samma kognitiva funktioner är aktiverade oavsett på vilket 

språk interagerar (Cummins 1981a i Baker 2013:386).  
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4 Tidigare forskning  

4.1 Upptagningar 

Nedan redogörs först för fem studier som behandlar ämnet andraspråksinlärning, 

korrigerande återkoppling och upptagningar från eleverna. Därefter beskrivs resultatet av 

en kandidatuppsats som behandlar uppbackningar i andraspråkselevers samtal.  

Lyster & Rantas (1997:49-50, 54-55) studie baserades på 18,3 timmar i sammanlagt 

fyra språkbadsklassrum där fjärde- och femteklassare samt lärare interagerade på franska 

(Lyster & Ranta 1997:37, Panova & Lyster 2002:576-577). Enligt denna studie gav vissa 

typer av korrigerande återkoppling ökat resultat gällande elevernas egna medverkan i sina 

omformulerade yttranden. Dessa typer var följande:  

• elicitering 

• att repetera elevens felaktiga yttrande 

• metalingvistisk återkoppling  

• förfrågan om klargörande 

Elicitering var den typ av återkoppling som i störst utsträckning ledde till respons från 

eleverna i denna studie (Lyster & Ranta 1997:56). 

I en annan studie av Panova & Lyster (2002:579-587) studerades 25 

andraspråksinlärare i Kanada där målspråket var engelska. Deltagarna var i åldern 17-55 

år och resultatet visade att sju typer av återkoppling förekom: omtagning, översättning, 

förfrågan om klargörande, metalingvistisk återkoppling, elicitering, explicit korrigering 

samt repetition. Av dessa var översättning och omtagning vanligast förekommande. Flest 

upptagningar i form av respons från eleverna skedde efter elicitering, förfrågan om 

klargörande och repetition. Utöver dessa tre återkopplingsformer ledde metalingvistisk 

återkoppling till flest upptagningar från eleverna. (Panova & Lyster 2002:586-587). Efter 

eliciterande återkoppling är själv- och kamratreparationer vanliga. Självreparation 

innebär att eleven själv korrigerar sitt felaktiga yttrande medan kamratreparation betyder 

att en annan elev korrigerar yttrandet ifråga. Samma studie visade också att explicit 

korrigering, översättning och omtagning ofta ger följande två typer av modifierat utflöde: 

repetition respektive inkorporation (Lyster & Ranta 1997 i Panova & Lyster 2002:585, 

Lyster & Ranta 1997 i Panova & Lyster 2002:585). Vid inkorporation repeterar eleven 

först det korrekta yttrandet och sätter därefter in det i en längre mening (Lyster & Ranta 

1997:50, Panova & Lyster 2002:585).  

En annan studie (Hérnandez Méndez & Reyes Cruz 2012:69) gällande muntlig 

korrigerande återkoppling genomfördes vid ett mexikanskt universitet. I studien 
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intervjuades fem lärare muntligt medan 15 lärare besvarade ett frågeformulär. Alla lärare 

undervisade i engelska som främmande språk. 80% av lärarna angav i frågeformulären 

att de ansåg korrigerande återkoppling vara av vikt för att studenterna skulle nå flyt och 

exakthet i engelska språket. Fyra av fem av de muntligen intervjuade lärarna angav 

däremot ett annorlunda svar gällande korrigerande återkoppling. Dessa menade att detta 

endast gav resultat gällande exaktheten eller precisionen i studenternas språkbruk men 

inte när det gällde att uppnå flyt i språket (Hérnandez Méndez & Rees Cruz 2012:69). 

Förutom ovanstående resultat visade denna studie att samtliga lärare oftast använde sig 

av indirekt och implicit återkoppling. Dessa former av återkoppling tog bland annat 

formerna av förfrågan om klargörande respektive kontroll från lärarens sida att 

studenterna förstått. Efter dessa var direkt återkoppling mest förekommande. Denna typ 

av återkoppling tog sig form i att betona en students felaktiga yttrande eller att ge 

grammatiska förklaringar (Hérnandez Méndez & Reyes Cruz 2012:73). 

Lärarnas svar visade att 60% av dem ansåg att deras studenter tog till sig 

återkopplingen och ofta korrigerade sina egna uttalanden. 33,3% av lärarna angav att detta 

skedde ibland. Endast 6,7% menade att studenterna inte alls korrigerade sina uttalanden. 

Tre av fem lärare svarade i intervjun att studenterna korrigerade sina uttalanden men de 

övriga två menade att detta endast skedde ibland. (Hérnandez Méndez & Reyes Cruz 

2012:70). 

I en studie av Egi, T (2010:1) undersöktes 24 andraspråksinlärare i Nordamerika. 

Dessa studerade målspråket japanska på universitetsnivå alternativt på privata 

språkskolor. I studien interagerade deltagarna med varandra medan de löste uppgifter. 

Under tiden gavs korrigerande återkoppling i form av omtagningar. Resultatet visade att 

de korrigerande omtagningarna gav resultat speciellt i de situationer då deltagarna hade 

producerat korrekt modifierat utflöde. I dessa fall var deltagarna medvetna om 

skillnaderna mellan sitt interimspråk och målspråket (Egi, T 2010:1,7). 

Adams, R., Nuevo, A., & Egi, T. (2011:42,48) studerade interaktion mellan 71 

andraspråksstudenter. Studenternas målspråk var engelska studien fokuserade dels på 

direkt återkoppling i form av explicit korrigering samt indirekt återkoppling vilken tog 

formen av omtagningar. Skillnaden mot Egi, T:s (2010) studie var att i den här studien 

gav studenterna själva återkoppling till varandra (Adams, R., Nuevo, A., & Egi, T. 

(2011:42). Omtagningar visade sig leda till större produktion av modifierat utflöde från 

studenterna jämfört med vad explicit korrigering gjorde (Adams, R., Nuevo, A., & Egi, 

T 2011:1,55-56).  
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Goo & Mackey (2013:1,158) kritiserar studier som hävdar att omtagningar – 

exempelvis metalingvistisk återkoppling och prompts (framkallanden) – är mindre 

gynnsamt för andraspråksinlärning. Prompts innebär korrigerande återkoppling som leder 

till att eleven själv korrigerar sitt yttrande (Ammar & Spada 2006, Lyster 2004 i Ammar 

2008:186). Detta skiljer sig från elicitering som syftar till att eleven själv ska komma på 

korrekt svar (Lyster & Ranta 1997:48). Exempel på prompts är repetition samt förfrågan 

om klargörande (Lyster & Izquierdo 1999 i Goo & Mackey 2013:146).  

Enligt denna studie leder prompts till modifierat utflöde från studenterna medan 

omtagningarna inte gör det på samma sätt. Efter att läraren gett prompts kommer det 

modifierade utflödet frivilligt från eleven. Elicitering, förfrågan om klargörande eller 

repetition leder dock också till modifierat utflöde ”antingen indirekt eller direkt (…)” 

(Goo & Mackey 2013:148). Sammanfattningsvis leder prompts till modifierat utflöde 

medan omtagningar inte gör det på samma sätt. Orsaken till detta är att kraven på eleverna 

skiljer sig åt i de situationer där de olika sorters återkopplingarna ges (Goo & Mackey 

2013:148). Goo & Mackey (2013:1) argumenterar för att det behövs vidare forskning om 

på vilka sätt korrigerande återkoppling påverkar andraspråksinlärning. 

Metodtriangulering förespråkas för att få en nyanserad bild av ämnet. Även om 

omtagningar inte ger modifierat utflöde på samma sätt som prompts (Goo & Mackey 

2013:148) menar författarna att omtagningar inte ska avvisas som korrigerande 

återkopplingsmetod (Goo & Mackey 2013:1). 

Den sista studien som redogörs för här undersöker uppbackningar i andraspråkselevers 

samtal. Fast (2018) lät fyra elever samtala parvis och därefter analyserades samtalen via 

samtalsanalys. Två faktorer avgjorde vilken typ av uppbackningar som förekom samt var 

i samtalet uppbackningarna dök upp. Dessa var följande: huruvida talarens samtalstur ska 

fortsätta eller inte samt om ett byte av samtalsämne förväntas av deltagarna (Fast 2018).  

 

5 Metod och material 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Triangulering innebär att olika metoder används i syfte att ”se saken ur mer än en 

synvinkel.” (Denscombe 2018:226). För att kunna besvara forskningsfrågorna i denna 

studie användes teoritriangulering som metod vilket betyder att olika teorier används när 

data analyseras. Detta tillvägagångssätt kan användas i fall då mer än en teori påverkar 

det insamlade materialet och tolkningen av detta. Triangulering kan vara fördelaktigt 

såväl när kontrasterande respektive liknande metoder används. Kontrasterande metoder 
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och data kan ge en mer precis överblick över ämnet medan liknande kan ge ökad validitet 

(Denscombe 2018:228). 

Teoritrianguleringen består i denna studie av samtalsanalys, Vygotskys (1978) teori 

om ZPD, Cummins teori om uppgifters svårighetsgrad och annan tidigare forskning av 

bland annat Lyster & Ranta (1997) om lärarens stöttning genom återkoppling. Cummins 

(2006:68) teori visar graden av stöttning som krävs beroende på uppgiftens 

svårighetsgrad. Genom samtalsanalys som är en kvalitativ metod blev det möjligt att på 

mikronivå studera elevernas konversation och hur läraren utifrån ett stöttande perspektiv 

deltog i interaktionen, samt hur detta påverkade elevernas muntliga produktion efter 

stöttningen. Kvalitativa studier fokuserar till skillnad från kvantitativ metod inte på 

statistisk information, mängd eller antal (Watt Boolsen 2007:17-18). Studien tog en 

induktiv ansats där materialet först samlades in och forskningsfrågorna ställdes utifrån 

materialet (Patel & Davidson 2003:24). 

 

5.1.1 Insamlingsmetod och bearbetning av material 

Materialet samlades in via ljudinspelning under cirka 43 minuters tid under en lektion på 

en skola för vuxna invandrare. Eleverna skulle i grupp genomföra en muntlig uppgift som 

jag hade med mig och dessutom skickat till läraren i förväg. Övningen gick ut på att 

diskutera vilken av tre kandidater som skulle få jobb som personlig assistent: en kvinna i 

50-årsåldern med afrikansk bakgrund, en man i 35-årsåldern med ursprung i Mellanöstern 

och en kvinna på 30 år som endast hade svensk bakgrund. Kandidaterna hade olika 

erfarenheter och livssituationer. I uppgiften förklarades att det fiktiva företaget 

Assistenten AB helst ville anställa en person som inte var en kvinna med endast svensk 

bakgrund på ca. 50 år eftersom de flesta nuvarande anställda redan matchade denna 

bakgrund. 

Inspelningarna inleddes då läraren började med att förklara uppgiften muntligt och 

skriva upp viktiga ord och begrepp på tavlan, bland annat invandrare, personlig assistent 

och chef. Därefter fick eleverna i två grupper diskutera fram en lösning på uppgiften. Den 

ena gruppen, vilken är den som analyseras i resultatet, bestod av två arabisktalande män 

och en persisktalande kvinna. Faktumet att kvinnan inte är arabisktalande är viktigt 

eftersom läraren vid ett tillfälle använde sig av översättning till arabiska.  

Två mobiltelefoner användes under inspelningen men det är endast den ena 

inspelningen som den här studien utgår ifrån. Under tiden inspelningarna pågick fördes 

också anteckningar av mig. Inspelningen av den grupp som analyseras här avlyssnades 

och fem utdrag valdes ut för transkribering. De olika formerna av stöttning 
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kategoriserades antingen med egna eller Lyster & Rantas (1997) beteckningar. Utdragen 

lyssnades igenom flera gånger och transkriberades efter en transkriptionsnyckel (se bilaga 

A). Det som har utelämnats ur transkriberingen är skratt och överlappande tal från den 

andra gruppen som inte har relevans för resultatet. 

 

5.1.2 Urval 

Tiden för besöket på skolan bestämdes tillsammans av läraren och mig. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2016:77) eftersom inspelningen gjordes av de 

informanter som för tillfället befann sig i klassrummet. Något aktivt urval har således inte 

gjorts från min sida och någon information om informanternas ursprungsländer samlades 

inte in. Däremot har jag god kännedom om skolan sedan tidigare även om informanterna 

var nya för mig. 

 

5.2 Forskningsetiska aspekter 

Skolan som inspelningen ägde rum på bedriver utbildning inom ett privat företag. Bland 

annat förekommer utbildning i svenska som andraspråk för vuxna och undervisning med 

fokus på svensk arbetsmarknad och det svenska samhället. Utifrån Vetenskapsrådets 

(2017:26-28) etiska råd angående god forskningssed fick alla deltagare samt läraren läsa 

igenom samtyckesblanketter (se bilaga B) och skriva under dessa. I samtyckesblanketten 

framgår syftet med uppsatsen, att deltagandet är anonymt, att deltagarnas medverkan 

gäller ljudinspelningar, att de får avbryta sin medverkan när de så önskar och att 

materialet endast kommer att användas till uppsatsen. I blanketten fanns min mailadress 

samt även min handledares mailadress ifall deltagarna senare ville fråga något om 

undersökningen.  

  

5.3 Informanterna 

När inspelningen gjordes fanns sju elever i rummet och två mobiltelefoner användes för 

ljudinspelning. Det är dock endast en av inspelningarna som denna undersökning utgår 

ifrån och denna berör tre elever. Av dessa tre var två män och en kvinna. Informanterna 

har fått fingerade namn baserade på deras etniska tillhörighet: Nabil (Nab), Mohammed 

(Moh), och Jasmine (Jas). Jasmine och Nabil är yngre medan Mohammed är äldre. 

Mohammed och Nabil talade arabiska med varandra men Jasmine var inte arabisktalande 

utan hade persiska som modersmål. Detta faktum är som tidigare nämnts relevant för 

resultatet. 
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6 Resultat 
Här redovisas resultatet av inspelningen med fokus på vilka sätt läraren använder sig av 

stöttning samt vad som händer i samtalen efter stöttningen. Först ges en introduktion till 

den uppgift informanterna skulle göra, därefter kommer en beskrivning av hur läraren 

presenterade uppgiften och förklarade hur den skulle göras. I denna del redovisas också 

sex utdrag som visar på de olika former av stöttning som läraren använde sig av. Två av 

stöttningskategorierna är hämtade från Lyster & Ranta (1997:46-49): elicitering och 

omtagning. Panova & Lyster (2002:586) nämner översättning som en stöttningsmetod när 

det gäller korrigerande återkoppling, vilket är en tredje kategori även i mitt material. Den 

fjärde kategorin däremot, överdriven stöttning har jag benämnt själv utifrån hur läraren i 

detta fall agerar i samtalet.  

Kategorierna är också uppdelade i bakåtsyftande och framåtsyftande återkoppling 

beroende på om lärarens stöttning sker innan eller efter att eleven producerat sitt 

uttalande. Framåtsyftande återkoppling får dock större utrymme i och med att eleverna 

sällan producerar egna yttranden förutom uppbackningar av det läraren säger. 

 

6.1  Översättning: framåtsyftande 

En typ av stöttning läraren använder sig av är översättning. I denna klassrumssituation 

förekom det att läraren översatte ett ord även om språket inte var hennes eget modersmål. 

Här försöker läraren blanda språken i syfte att göra ordet chef begripligt för eleverna. 

Följande utdrag med läraren, Mohammed och Nabil visar hur läraren går igenom ordet 

chef inför alla sju eleverna. Här i utdrag 1 återges hur läraren vill försäkra sig om att 

eleverna förstår ordet chef. Det är något oklart om eleverna förstår ordet och därför 

använder läraren översättning för att förvissa sig om att de ska förstå: 

 

Utdrag 1 

1  L:  så ni kommer spela chef (…) förstår chef?   

2  Moh el.  Nab:  ja 

3  Nabil (?):  mm 

4  L:  chef? 

5  Kvinna:  (kushem?) 

6 Moh (?):  nej (…) chef? 

7 → L:  chef? modir? 

8 → Moh el Nab :  ja 

9  Moh:  modir, [modir]  

10    L:               [ja?]    samma som modir 

11→Moh:  chef, modir 
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12 L:  ja (…) 

13 Jas (?):  ehm 

 

 

Det vi ser i utdraget är att läraren är den aktiva i samtalet medan eleverna har en mindre 

aktiv roll. De producerar inte något modifierat utflöde i form av längre yttranden med det 

nya begreppet chef. Hade eleverna gjort detta skulle det ha kunnat ses som att de tränade 

på inlärningen av detta ord. 

Enligt Mackey (2016:16) är det utflöde som inläraren själv producerar viktigt för 

utvecklingen av målspråket. Återkoppling som leder till modifierat utflöde främjar 

språkutvecklingen eftersom inläraren då får reflektera över det ursprungliga yttrandet 

(Mackey 2016:16-17). I detta utdrag får dock eleverna ingen chans att producera något 

modifierat utflöde förutom vid ett tillfälle på rad 11 där Mohammed uttalar ordet som 

läraren nyligen översatt till arabiska. På grund av att inget modifierat utflöde förekommer 

kan ingen bekräftelse fås på att eleverna tagit till sig lärarens översättning. Hade någon 

av eleverna däremot använt ordet i ett eget yttrande skulle detta ha kunnat ses som ett 

tydligare bevis på att de förstått ordet.  

Läraren ger heller inte eleverna någon möjlighet att använda ordet chef i en mening. 

Läraren misslyckas med stöttningen eftersom hon endast använder sig av översättning till 

arabiska. Det problematiska här är inte översättningen i sig utan att alla informanter inte 

är arabisktalande.  

Uppgiften är inte kontextrelaterad för eleverna (Cummins 2006:68), dels eftersom de 

inte förstod det svenska ordet chef och dels för att läraren inte förklarade innebörden av 

ordet så att alla elever förstod. Icke-kontextrelaterade uppgifter leder till passiva elever 

som inte producerar språk och detta har en negativ effekt på den muntliga produktionen. 

Enligt Cummins modell befinner sig dessa elever medan samtalet pågår i 

frustrationszonen (zon D), eftersom de inte producerar språk i någon större utsträckning.  

På rad 3 och 13 förekommer uppbackningar från Nabil respektive Jasmine. Det kan 

diskuteras hur dessa hummanden ska tolkas. Uppbackningar kan som tidigare nämnts 

tolkas som att eleverna själva vill ha ordet eller som att de vill att läraren ska fortsätta 

prata om samma ämne. Alternativt kan uppbackningarna också ha betydelsen att personen 

som producerar dem vill att talaren ska byta ämne (Lindgren i Fast 2017:7). 

Uppbackningarna kan i detta utdrag också ha betydelsen att eleverna uttrycker frustration 

över att de inte förstår det ord läraren vill förklara. Detta gäller speciellt Jasmines 

hummande på rad 13 eftersom hon inte är arabisktalande. Frustration kan upplevas av 
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elever när en uppgift är för kognitivt krävande och inte heller kontextrelaterad (Cummins 

2006:68, Mariani i Skolverket 2018:7).  

Översättning kan vara problematiskt i stöttningssammanhang eftersom läraren inte kan 

veta om eleverna har förstått översättningen. Dessutom kan det aktuella ordet saknas på 

elevernas modersmål och därför kan läraren inte förlita sig på översättning som 

stöttningsmetod. Helst bör läraren i undervisningen använda alla språk eleverna har med 

sig exempelvis genom att blanda in ord på andra språk i sina meningar (Bockgård et. al 

2017:223). Detta lyckas läraren inte med i detta fallet eftersom Jasmine inte är 

arabisktalande. För att försäkra sig om allas förståelse hade läraren kunnat översätta till 

ett språk alla elever förstod, slagit upp ordet på samtliga elevers modersmål eller på ett 

annat sätt förklarat betydelsen av ordet chef. Läraren hade också kunnat använda sig av 

elicitering för att leda eleverna till förståelse av vad ordet betyder. Hade hon gjort detta 

skulle eleverna ha kunnat förflyttas från nivå D till nivå B i Cummins modell. Nivå B 

innebär att uppgiften är kognitivt krävande men också kontextrelaterad. På denna nivå 

kan eleverna ledas till att nå ZPD. De kan där utveckla sitt lärande via lärarens 

stöttningsmetoder (Cummins 2006:68,71). 

Sammanfattningsvis bör andra metoder användas för att eleverna själva ska producera 

utflöde. I nästa utdrag ser vi hur läraren använder sig av omtagning och hur detta påverkar 

möjligheten för eleverna att utveckla sina yttranden. 

 

6.2 Elictiering: framåtsyftande 

Så här långt har vi tittat på stöttning från läraren under genomgången i helklass. Nu 

kommer nästa kategori som klassificeras som elicitering. Genom elicitering försöker 

läraren locka fram korrekt svar till exempel genom att göra en paus i syfte att eleven ska 

komma på rätt svar eller be eleven att omformulera sig. Ja/nej-frågor ställs inte heller i 

eliciterande återkoppling (Lyster & Ranta 1997:48). 

Följande utdrag rör en situation när Jasmine benämner en av kandidaterna i uppgiften 

med felaktigt pronomen. När utdraget inleds säger läraren efter gruppdiskussionerna att 

ingen av de sju informanterna har valt kandidat B för anställningen i uppgiften. I detta 

utdrag då läraren efter gruppdiskussionerna i helklass går igenom vilka kandidater som 

grupperna valt ser vi hur läraren vill leda Jasmine till rätt pronomen genom elicitering. 

Läraren påpekar inte explicit att det Jasmine precis sagt är fel. 

 

Utdrag 2 
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1  Läraren:  ingen har valt B  

2  Jas:  eh B är också (…) en (?) bra person, men  

3  [eh…] 

4→ Läraren:  [vilken] person e B, kan du berätta? 

5 Jas:  B?  

6 Läraren:  ja  

7 → Jas:  öh (…) hon är gans- eh (hon är) eh (…) 

8→ Nab: tretti 

9 Jas: eh (…) 

10→ Nab: [tretti] 

11→Jas:    [ung] också, ung (…) öh tretti 

12→Läraren:  hon eller han? 

13→Moh el Nab:  han 

14→Moh el Nab:  han 

15 Moh el Nab:  han 

 

 

På rad 3 ser vi att läraren uppmanar Jasmine att prata vilket är en inbjudan till eleverna 

att styra samtalet. Så sker också i detta utdrag eftersom läraren förblir relativt passiv: 

Jasmine berättar om kandidat B på rad 7 och 11 och här är Jasmine och Nabil aktiva i 

samtalet och läraren låter dem prata. Lärarens fråga kategoriseras här som elicitering 

eftersom det inte är en ja/nej-fråga och eftersom syftet är att Jasmine ska klura ut vilket 

pronomen som är rätt. Här sker stöttningen efter Jasmines användning av felaktigt 

pronomen. Läraren fokuserar dock inte på kandidatens ålder utan på att Jasmine sagt fel 

pronomen. 

Det är eleverna som håller samtalet aktivt i utdraget. Läraren korrigerar inte Jasmine 

förrän efter det att Jasmine försökt sig på ett yttrande. När läraren håller sig i bakgrunden 

leder det till att eleverna själva pratar om uppgiften och att de hjälper varandra. 

Återkopplingen från läraren leder till att Jasmine får en möjlighet att producera ett 

modifierat utflöde: det vill säga att korrigera sitt yttrande (Mackey 2016:16-17). Detta 

kan också relateras till den närmaste proximala utvecklingszonen eftersom Jasmine med 

hjälp av elicitering kan komma fram till rätt pronomen. Istället för att läraren direkt pekar 

ut svaret som felaktigt får eleven genom elicitering möjlighet att korrigera vad hen nyss 

sagt. Genom att läraren på detta sätt stöttar eleven får eleven möjlighet att utveckla sitt 

lärande inom zon B i Cummins (2006:68) modell. Således kan eleven nå den närmaste 

proximala utvecklingszonen som äger rum på denna nivå. Via en övertydlig förklaring 

angående korrekt pronomen skulle läraren kunnat riskera att eleverna hamnar på nivå A 

som är kontextrelaterad men inte kognitivt krävande (Cummins 2006:68). På denna nivå 

hade eleverna visserligen förstått uppgiften och kunnat lösa den men däremot hade deras 

lärande inte utvecklats speciellt mycket. 
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Av detta kan slutsatsen dras att elicitering är en mer gynnsam strategi för att få eleverna 

att själva producera utflöde på andraspråket än översättning som vi sett i utdrag 1. I nästa 

utdrag använder sig läraren av överdriven stöttning vilket som vi kommer att se inte är 

gynnsamt för elevernas produktion av egna yttranden. 

 

6.3 Överdriven stöttning: framåtsyftande 

Överdriven stöttning innebär att läraren förklarar saker för eleverna på ett övertydligt sätt. 

Detta kan gälla begrepp eller ord som eleverna hittar själva eller information som läraren 

redan gått igenom. Kategorin benämns som överdriven stöttning eftersom läraren här inte 

stöttar som i utdrag 2 utan tar med sina förklaringar över samtalet. Detta ser vi i utdrag 6 

genom att läraren antingen läser upp information ordagrant ur uppgiftsbeskrivningen eller 

genom att hon använder egna ord i syfte att förtydliga vad som står i texten. Precis före 

följande utdrag har Jasmine frågat Mohammed och Nabil om de tider en av kandidaterna 

kunde jobba. Varken Mohammed eller Nabil kan besvara frågan och därför kallar Jasmine 

på läraren: 

 

Utdrag 3:  

1→ Jas:  […] vad betyder den  

2 → L:  […] den där mannen (...) vill helst – det betyder att ho (…) han  

3→  vill inte jobba annan tid, men han vill jobba efter klockan 5 på  

4→  eftermiddag  

5 →Jas:  aha, han vill jobba på (…) efter klockan fem på (...) 

6→ L:  vill inte (…) vill helst inte jobba efter klockan fem (…) så han vill  

7→  inte jobba 

8 Moh:  [hm] 

9 Jas:  [mhm] 

10 L:  efter klockan fem  

11 Moh:  [mm] 

12→L:  [på] eftermiddag 

13 Moh:  [hm] 

14→Jas:  [aha] på efter (…)  

15→L:  [ja] 

16→Jas:  [efter] klockan fem (…) 

17 →L:  och tio på kvällen (…)  

18→Jas:  tio på ekvällen  

19→Moh el Nab:  tio 

20→L:  ja? 

21→Moh (?):  hmm 

 

Det vi ser är hur läraren övertar samtalet genom att inte låta eleverna själva lista ut svaren, 

exempelvis på rad 6-7, 10, 12 och 17. I detta utdrag misslyckas läraren med att låta 

eleverna själv klura ut vad som gäller i uppgiften. Istället ger hon övertydliga förklaringar 

vilket gör eleverna passiva – något som vi sett i tidigare utdrag. I och med detta 
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misslyckas läraren med att få eleverna att lösa uppgiften själva. Därmed kan lärarens 

kommentarer här inte klassificeras som stöttning. Läraren är den som leder samtalet och 

eleverna flikar inte in många kommentarer. När Jasmine försöker få samtalsturen 

exempelvis på rad 14 och 16 bryter läraren in med en förklaring båda gångerna. Som 

tidigare nämnts är det viktigt för inlärningen att läraren inte pratar medan eleven löser 

uppgiften eftersom eleven själv ska lösa den (Wood & Wood 1996:6-7). Eleverna har i 

detta utdrag heller inte möjlighet att producera utvecklat utflöde på svenska i och med att 

de inte nått tillräckligt hög nivå i språkinlärningen.  

Ur ett andraspråksperspektiv kan tydliga förklaringar av nya ord och begrepp även 

fungera stöttande för eleverna. Läraren kan exempelvis be en elev att upprepa det läraren 

precis gått igenom (Bockgård et. al 2017:216-217, Gibbons 2007:43). Denna sorts tydliga 

förklaringar ger dock läraren inte i detta fallet eftersom hon istället tar över interaktionen 

och eleverna främst ger uppbackningar till det läraren säger. 

Angående detta utdrag kan man liksom i utdrag 1 diskutera vad uppbackningarna har 

för innebörd. Uppbackningarna från elevernas sida kan här tolkas som ett uttryck för 

frustration över att eleverna inte förstår lärarens förklaringar. Eleverna befinner sig under 

detta samtal enligt Cummins modell i zon D (frustrationszonen). I detta samtalsutdrag 

märks det att eleverna inte förstått innebörden av den specifika situation som nämns i 

uppgiften. Inte heller lyckas läraren att via stöttning få eleverna att förstå instruktionerna. 

Därför kan uppbackningarna liksom i utdrag 1 också tolkas som uttryck för att eleverna 

känner sig frustrerade när de inte förstår vad läraren försöker förklara. 

Istället för övertydliga förklaringar skulle elicitering varit en bättre lämpad 

stöttningsmetod för att eleverna skulle ha fått möjlighet att producera modifierat utflöde 

samt lista ut vad som gäller i uppgiften. Elicitering skulle ha kunnat leda till att eleverna 

via ZPD utvecklats i sin inlärning av svenska språket. Detta sker i nivå B i Cummins 

(2006:68) modell där också lärande inom ZPD inträffar (Skolverket 2018:7). Läraren 

hade för att låta eleverna klura ut svaret kunnat fråga eleverna om innebörden av det 

aktuella stycket i uppgiften. Därmed skulle de ha kunnat nå nivå B. Om eleverna däremot 

hade nått en högre nivå i svenska språket skulle de via elicitering istället ha kunnat hamna 

på nivå C istället för B. På nivå C riskerar elever riskerar att bli uttråkade av uppgifterna 

eftersom dessa varken är kontextberoende eller kognitivt ansträngande (Cummins 

2006:68, Mariani i Skolverket:6-7). Dock riskerar eliciterande stöttning i detta fallet inte 

att tråka ut eleverna i denna studie eftersom de inte nått tillräckligt hög nivå i svenska 
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språket. I och med detta skulle elicitering ha fungerat som en bättre stödjande metod än 

övertydliga förklaringar som eleverna inte förstår. 

I nästa utdrag använder sig läraren av omtagning i syfte att stötta eleverna angående 

användningen av begreppet invandrare. Följande utdrag visar resultatet av denna 

stöttningsstrategi.  

 

6.4 Omtagning: bakåtsyftande  

Denna kategori innebär att läraren hänvisar till en elevs tidigare yttrande genom att 

upprepa hela eller delar av det. Det som är felaktigt upprepas inte utan istället korrigerar 

läraren yttrandet (Lyster & Ranta 1997:47). I utdrag 3 introducerar läraren begreppet 

invandrare och frågar om informanterna förstår: 

 

Utdrag 4 

1  L:  […] yngre person, eller invandrare (…) förstår invandrare?  

2  Jas:  ja, samma oss [*lätt skratt*] 

3 → L:                          [ja] (…) som man kommer 

4  Jas:  ja 

5  L:  från annat land 

6→ Jas:  in i [Sverige]  

7    Moh el Nab:   [hm] (?) 

8→ L:   in till Sverige (...) exakt. Eh det viktigaste är dock att det är en bra person  

9 som kommer att passa in bland företagets övriga personal och kunder  

10  och att verksamheten fungerar bra. Så dom, ni, chefer 

11  Jas: mhm 

10 L: måste tänka att personen är bra person. [Ja?] 

11:  Moh:             [mhm] 

 

 

Detta samtal visar att läraren fortfarande är den som är mest aktiv. Dock producerar 

Jasmine eget utflöde på rad 2 som svar på lärarens fråga på rad 1. Därefter producerar 

hon och läraren en samtalstur tillsammans vilket illustreras genom att läraren på rad 3 och 

5 börjar förklara ordets innebörd och att Jasmine fyller i den på rad 6. På rad 8 använder 

sig läraren av omtagning (Lyster & Ranta 1997:47) då hon repeterar Jasmines yttrande 

men ändrar prepositionen. Detta är bakåtsyftande stöttning som uppmuntrar till 

modifierat utflöde (Mackey 2016:16-17) eftersom eleven genom denna återkoppling får 

möjlighet att omformulera sitt ursprungliga uttalande. Jasmine omformulerar dock inte 

sitt yttrande men får på grund av lärarens omtagning en möjlighet till det. Att läraren 

använder sig av andra sorters stöttningar än översättning och ledtrådar leder här till att 

eleverna får chans att tala mer själva vilket innebär att de skulle kunna utveckla sitt 

lärande inom nivå B i Cummins (2006:68) modell. 
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I just detta samtalsutdrag befinner hon sig i Cummins (2006:68) zon A som är 

kontextrelaterad men inte kognitivt krävande.  Vi ser att Jasmine befinner sig i zon A på 

två sätt. För det första visar hon med sitt yttrande på rad 2 att invandrare är ett ord som 

hon känner till. Detta innebär att kontexten är känd för henne. För det andra fyller hon 

utan tvekan på rad 6 i lärarens förklaring till ordet.  

Uppgifter inom nivå B kräver mer kognitiv ansträngning av eleven än uppgifter på 

nivå A men läraren kan med stöttningsstrategier leda eleven till nivå B (Cummins 

2006:68,71). På nivå A behöver eleven mycket stöttning även om uppgiften är 

kontextrelaterad. I utdrag 4 behöver Jasmine inte särskilt mycket stöttning av läraren men 

producerar trots det en samtalstur tillsammans med läraren även om hon inte korrigerar 

sitt uttalande efter lärarens omtagning.  

Via omtagningen från läraren fick hon möjlighet att omformulera sitt yttrande vilket 

skulle ha förflyttat hennes inlärning till nivå B. Inte heller i detta utdrag har eleverna nått 

tillräckligt hög nivå i svenska språket för att de via lärarens stöttning skulle riskera att 

hamna i uttråkningszonen på nivå C (Cummins 2006:68, Mariani i Skolverket 6-7).  

Omtagning används av läraren också i det sista utdraget som följer nedan. I det utdraget 

använder sig läraren av såväl bakåtsyftande som framåtsyftande stöttning i form av 

omtagning respektive elicitering. 

 

6.5 Omtagning och elicitering: bakåtsyftande respektive 

framåtsyftande 

Följande utdrag belyser lärarens stöttning genom omtagning när Jasmine direkt efter 

utdrag 2 inser vilket pronomen som är det rätta, och därefter med elicitering.  

 

Utdrag 5 

1 → Moh el Nab: [han] 

2→ Jas:  [han!] ja, hon är en man 

3 Moh:  hm 

4 → L:  [han är en man] 

5 Jas:  [(han) *ohörbart*] 

6 → Jas:  han [är en man (…) han är också *ohörbart*] 

7→ L:     [okej] 

8  Jas:  ung (…) och han har (…) han har mycket 

9   erfarenhet för olika jobbet  

10→L:  mhm 

11 Jas: [ja] 

12→L: [till exempel] 

13 Jas:  till exempel eh… esnickare och målare 
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Detta utdrag visar hur Jasmine på rad 2 korrigerar sitt första yttrande. Detta görs efter 

både kamratreparation på rad 1 och efter lärarens fråga från förra utdraget om vilket 

pronomen som är rätt. Läraren är inte speciellt aktiv i det här utdraget men använder sig 

av omtagning på rad 4 vilket får Jasmine att upprepa lärarens korrigering på rad 6, vilket 

innebär att hon här producerar modifierat utflöde.   

I utdraget syns att lärarens passiva roll leder till att eleverna fortsätter tala: i detta fall 

är det Jasmine som har ordet. Det enda läraren korrigerar är som sagt det felaktiga 

pronomenet och efter denna korrigering fortsätter Jasmine att tala. Lärarens fråga om 

kandidatens erfarenheter på rad 12 kategoriseras som elicitering eftersom läraren försöker 

få Jasmine att själv komma på svaret (Lyster & Ranta 1997:48). Enligt Vygotsky 

(1978:86-87) kan eleven via stöttning nå den utvecklingsnivå (ZPD) som ligger närmast 

den nivå där hen redan är. Som tidigare nämnts visar Cummins (2006:68) modell att detta 

sker i nivå B där elevens lärande kan utvecklas via stöttning och därefter kan eleverna 

slutföra de uppgifter de fått (Skolverket 2018:7). I detta utdrag visar sig stöttningen bli 

lyckad eftersom Jasmine med hjälp av såväl kamratreparation (rad 1) och lärarens 

stöttningsmetoder kommer fram till korrekt svar. Sammanfattningsvis kan det konstateras 

att Jasmine på grund av stöttningen här leds till nivå B i språkutvecklingen. Som vi sett i 

tidigare utdrag talar eleverna mer självmant när läraren håller sig i bakgrunden, något som 

också gäller för detta utdrag.  

 

7 Diskussion 

7.1  Resultatdiskussion 

Av utdragen syns att läraren använde olika typer av stöttning: översättning, elicitering, 

överdriven stöttning och omtagning. I kategorierna översättning och överdriven stöttning 

var det oklart om eleverna verkligen tog till sig av stöttningen och exempelvis lärde sig 

de nya ord läraren förklarade för dem. Resultatet av dessa utdrag blev att läraren blev den 

aktiva i samtalet medan eleverna blev passiva. Orsaken till detta var att läraren i dessa 

utdrag använde stöttningsmetoder som inte lät eleverna behålla ordet. Exempel på hur 

läraren övertar samtalet återfinns exempelvis i utdrag 3 där läraren avbryter Jasmine flera 

gånger trots att Jasmine försöker få ordet. Eleverna blev däremot mer aktiva när läraren 

använde sig av stöttningsstrategier som gav ordet till eleverna. Exempel på detta är utdrag 

4 där Jasmine och läraren samproducerar en samtalstur. Ännu ett exempel på detta är 

utdrag 5 där Jasmine producerar ett modifierat utflöde efter såväl stöttning från läraren 

och från en av klasskamraterna. 
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Det som kan diskuteras angående utdrag 1 och 3 är huruvida lärarens stöttning 

egentligen gav något mer långvarigt resultat. Sammanfattningsvis blev eleverna mindre 

aktiva i samtalet när läraren dominerade interaktionen. Stöttningsmetoderna översättning 

och överdriven stöttning ledde till att läraren dominerade samtalet, något som gav 

resultatet att eleverna inte själva producerade något utflöde. Inte heller fick eleverna via 

dessa två strategier möjlighet att reflektera över nya begrepp. Istället förblev de passiva 

och ställde inga frågor om det läraren precis gått igenom. Språket i uppgiften var också 

för svårt för eleverna, även för Jasmine, som är den av eleverna som är starkast i svenska 

språket. Men också hon bad läraren om hjälp när hon inte förstod texten. 

Något som var problematiskt angående resultatet var att eleverna ofta producerade 

uppbackningar till vad läraren sa. Detta syns tydligt i utdrag 1 och 3. Något som också 

var svårt att avgöra var innebörden av uppbackningarna: huruvida de ville få ordet, låta 

läraren fortsätta tala om samma ämne eller om de ville att läraren skulle lämna ämnet och 

övergå till nästa ämne (Lindgren i Fast 2017:7). Möjligen beror uppbackningarna också 

på att eleverna på grund av bristande kunskaper i svenska inte hade möjlighet att 

producera något utvecklat utflöde. Därmed kan uppbackningarna också ha inneburit 

frustration över en alltför kognitivt krävande uppgift som låg inom nivå D enligt 

Cummins (2006:66,68) modell. 

I utdrag 1 och 3 lyckas inte läraren via stöttning göra uppgiften kontextbunden för 

eleverna. De når därmed inte nivå B i Cummins modell. På nivå B kan eleverna med hjälp 

av stöttning utvecklas i lärandet och i och med detta nå ZPD men det skedde inte i utdrag 

1 och 3. Istället stannade eleverna kvar på nivå D eftersom uppgiften både var alltför 

kognitivt krävande och icke-kontextbunden för dem. Den var för svår ur ett 

stöttningsperspektiv eftersom den till stor del byggde på att eleverna skulle läsa och förstå 

informationen om de olika kandidaterna. På grund av att uppgiften var för kognitivt 

krävande och dessutom icke-kontextrelaterad var risken stor att den ledde till en känsla 

av frustration bland eleverna. Dessa kunde efter lärarens stöttning inte nå ZPD och inte 

heller producera mycket modifierat utflöde. 

När det gäller utdrag 3 då läraren övertar samtalet hade detta möjligtvis kunnat 

undvikas om läraren använt sig av elicitering och gett eleverna längre tid att lista ut vad 

som gällde. Om så hade skett skulle läraren möjligen ha lyckats bättre med stöttningen 

utan att överta samtalet. 

Det är viktigt att läraren kan värdera sina elevers kunskapsnivå innan utdelning av 

uppgifter för att eleverna inte ska uppleva uppgiften som alltför krävande. Istället hade 
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läraren – för att låta eleverna lösa uppgiften själva – kunnat använda sig av elicitering 

genom att ställa frågor om betydelsen av vissa meningar eller ord. Denna stöttningsmetod 

skulle ha kunnat leda till att elevernas lärande flyttades till nivå B i Cummins (2006:68) 

modell. 

I utdrag 4 var det något svårt att avgöra vilken nivå i Cummins (2006:68) modell 

Jasmine befann sig i. Jag angav att hon i befann sig på nivå A (trygghetszonen) eftersom 

kontexten var bekant för henne och det inte heller verkade kognitivt krävande för henne 

att varken förklara vad ordet invandrare betyder eller att fylla i lärarens förklaring. 

Uppgifter inom nivå B kräver mer kognitiv ansträngning av eleven än uppgifter på nivå 

A men läraren kan med stöttningsstrategier leda eleven till nivå B (Cummins 2006:68,71). 

På nivå A behöver eleven mycket stöttning även om uppgiften är kontextrelaterad. I 

utdrag 4 behövde Jasmine inte särskilt mycket stöttning av läraren men producerar trots 

det en samtalstur tillsammans med läraren även om hon inte korrigerar sitt uttalande efter 

lärarens omtagning. Detta kan innebära att hon i samtalsutdrag 4 befinner sig mellan nivå 

A och B. 

Svårigheten av kategoriseringen av de olika stöttningsstrategierna bestod i att avgöra 

huruvida det rörde sig om metalingvistisk återkoppling eller elicitering i utdrag 2. Frågan 

från läraren Hon eller han? som ställs till Jasmine på rad 11 kategoriseras som elicitering 

eftersom frågan inte tydligt ber Jasmine påpeka det felaktiga i meningen. Istället är den 

tänkt att leda Jasmine till rätt pronomen. 

Slutsatsen gällande stöttningsstrategierna i denna studie är att elicitering och 

omtagning är de bästa sätten att locka fram svar från eleverna. Dessa också är strategier 

som läraren kan använda för att göra uppgiften kontextbaserad för eleverna. Detta är 

nödvändigt för att de ska kunna lösa uppgiften inom nivå B i Cummins (2006:68) modell. 

Det är som tidigare nämnts på denna kontextbaserade men också kognitivt utmanande 

nivå som eleverna kan utveckla sitt lärande och nå den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Denna finns tillgänglig för eleverna inom nivå B i och med att läraren 

via stöttning kan leda eleverna dit (Cummins 2006:68, Vygotsky 1978:86-87). Genom 

elicitering försöker läraren få fram svaret och pekar inte explicit ut elevens svar som 

felaktigt (Lyster & Ranta, 1997). Att läraren använder elicitering istället för exempelvis 

översättning kan få eleverna att känna trygghet att föreslå olika svar. Gibbons (2007:75-

76) tar som tidigare nämnts upp vikten av att läraren ger andraspråkselever betänketid att 

föreslå svar på andraspråket. Dessutom ger elicitering och omtagning eleverna möjlighet 

att själva producera samtalsturer utan att läraren avbryter eller själv tar över samtalet.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att hela uppgiften ligger på en för hög 

kognitiv nivå för eleverna och att den inte heller är kontextbunden. Detta gör att eleverna 

via lärarens stöttningsmetoder inte når ZPD eftersom de inte har nått den utvecklingsnivå 

i språket som krävs för den här uppgiften. Hela uppgiften är också för kognitivt krävande 

för eleverna eftersom den inte är direkt relaterad till vardagliga 

kommunikationssituationer. Detta gör den för svår att lösa och på grund av detta kan den 

placeras inom nivå D i Cummins (2006:68) modell. 

 

7.2  Metoddiskussion  

Det studien avsåg att undersöka var stöttning från läraren samt hur samtalen fortsätter 

efter att stöttningen avslutats. Detta undersöktes med hjälp av kvalitativ metod som 

gjordes via ljudinspelning av tre informanter. Här ansåg jag att användningen av kvalitativ 

metod var lämplig eftersom syftet med studien var att undersöka vad som hände i den 

inspelade samtalssituationen, och inte att dra slutsatser om skillnader eller relationer 

vilket kvantitativ metod är bättre lämpad för (Patel & Davidson, 2003:14). Fem utdrag 

valdes ut och dessa analyserades utifrån olika stöttningskategorier. Utifrån dessa kunde 

fyra kategorier av stöttning urskiljas. Att få fram vad som hände i samtalen före och efter 

stöttningen från läraren kunde också göras med hjälp av avlyssning och transkribering av 

de fem utdragen.  

Gällande reliabiliteten fick jag fram två kategorier av stöttning vilka baserar sig på 

Lyster & Ranta (1997:46-48): elicitering och omtagning. De övriga två kategorierna 

namngav jag själv även om översättning av ord nämns som en form av återkoppling av 

Panova & Lyster (2002:586). Något som ökar reliabiliteten i undersökningen är faktumet 

att utdragen lyssnats igenom flera gånger i syfte att kontrollera att ingen information som 

är relevant för resultatet har utelämnats. Det som däremot som försvagar reliabiliteten är 

osäkerheten om vilken informant som yttrar sig gällande de två manliga informanterna. 

Här skulle en videoinspelning ha ökat tillförlitligheten i undersökningen eftersom det 

skulle varit möjligt att observera vilken informant som sa vad. Dessutom skulle elevernas 

kroppsspråk och ansiktsuttryck ha kunnat tas med i resultatet, något som skulle kunna 

öka förståelsen för huruvida eleverna tagit till sig lärarens förklaringar eller inte. För att 

öka tillförlitligheten skulle också fler inspelningar gjorts på samma skola och med samma 

lärare för att undersöka om de fyra typerna stöttning är vanligt förekommande i lärarens 

undervisning. Eftersom denna studien endast undersöker en enda lektion kan inget sägas 

om huruvida läraren brukar stötta eleverna på dessa sätt. 
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Det är möjligt att observation också skulle ha kunnat användas som metod i syfte att 

få ökad tillförlitlighet i resultatet. En uppföljning av eleverna skulle också kunnat ha 

bekräftat vad lärarens stöttning gav för resultat. Här skulle eleverna kunnat ha fått göra 

en skrivuppgift som exempelvis sammanfattar uppgiften de fick göra under den första 

inspelningen. Via skrivuppgiften skulle det kunna utläsas vad eleverna har tagit till sig 

och förstått av uppgiften. 

Faktumet att jag valde en för svår uppgift till eleverna är också något som påverkar 

resultatet. Uppgiftens svårighetsgrad är något jag borde ha tänkt på innan jag valde 

uppgift. Innan inspelningen gjordes hade jag dock inte träffat eleverna och jag var osäker 

på vilken nivå de nått i svenska som andraspråk. Här skulle jag ha kunnat förbereda mig 

bättre och exempelvis haft mer kontakt med läraren före mitt besök i syfte att få veta 

vilken nivå i svenska språket eleverna befann sig på. Jag hade också kunnat ha med mig 

en enklare uppgift så att läraren fick välja vilken uppgift som passade elevernas nivå bäst.  

Metoden med ljudinspelning fungerade i huvudsak bra eftersom informanterna var så 

få och rösterna överlag hördes tydligt. Ibland överlappade de två gruppernas tal varandra 

vilket var distraherande vid avlyssning och transkribering. Hade informanterna suttit i 

varsin ände i ett större klassrum hade ljudinspelningen förmodligen varit lättare att 

avlyssna eftersom gruppernas tal då inte skulle överlappat varandra. Min slutsats blir trots 

detta att en kvalitativ metod med ljudinspelning var lämplig för denna undersökning 

eftersom undersökningen ifråga gäller vad som händer i den inspelade situationen.  

 

7.3  Slutsats 

Resultatet visade att läraren använde olika typer av stöttning. Dessa var översättning, 

elicitering, överdriven stöttning och omtagning. I utdragen visades att eleverna blev 

passiva i samtalen när läraren tog över samtalen. Detta gäller kategorierna översättning 

samt överdriven stöttning. Eleverna blev däremot aktiva i de utdrag där läraren använde 

sig av stöttningsstrategier som gav ordet till eleverna. Överlag var dock uppgiften för svår 

för den språkliga nivå som eleverna befann sig på och befinner sig inom nivå D enligt 

Cummins (2006:68) modell. 

Med resultatet i åtanke kan det konstateras att det är viktigt att läraren har god 

kännedom om sina elevers utvecklingsnivå. I flerspråkiga klassrum kan detta vara särskilt 

viktigt att tänka på då skillnaden mellan hur långt eleven nått i svenska språket varierar 

mellan varje elev. I denna studie undersöktes en lärares stöttning av vuxna 

andraspråksinlärare och hur stöttningen påverkade elevernas samtal. All form av stöttning 
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ledde inte till att eleverna producerade något utflöde eller korrigerade sina yttranden. När 

så inte sker är det viktigt att läraren kan reflektera över sin undervisning och de metoder 

som används i stöttningssammanhang för att stöttningen ska kunna anpassas efter den 

språkliga nivå som eleverna har nått i målspråket.  

Något som skulle vara intressant att undersöka är hur läraren i framtida 

andraspråksundervisning använder sig av stöttning. En sådan studie skulle också kunna 

ha ett vidare perspektiv som fokuserar på stöttning av andraspråkselever från flera olika 

lärare på samma skola. I eventuella framtida undersökningar skulle såväl ljud- och 

videoinspelning kunna användas i syfte att se vilka stöttningsstrategier läraren använder 

samt vad dessa får för resultat. 
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Bilagor 

Bilaga A Transkriberingsnyckel 

 

 [ ] = överlappning  

 (…) längre paus, tvekan eller punkt (på samma rad) 

[…] utelämnat tal 

understrykning = uttalas med emfas 

- = avbrutet tal  

( ) = otydligt 

*ohörbart* = ej hörbart tal 
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Bilaga B  

Samtyckesblankett 

 

Hej! Jag heter Hanna Bard. Jag läser lärarutbildningen och skriver 
en kandidatuppsats om hur elever och lärare samtalar med 
varandra i klassrummet. Jag vill göra ljudinspelningar där elever 
löser en uppgift tillsammans i grupper. 

 
Alla personer kommer att vara anonyma: inga namn kommer att 
vara med i uppsatsen. Det är frivilligt att vara med i inspelningen. 
Det går bra att avbryta när man vill: man kan säga att man inte vill 
vara med i inspelningen längre. Skolans namn och platsen där 
skolan ligger kommer inte heller att vara med i uppsatsen. 
 
De som kommer att lyssna på inspelningarna är jag och kanske min 
handledare. Ni får gärna kontakta henne eller mig om ni har frågor 
om undersökningen.  

 
Min mail:  
 
Min handledares mail:  
 
Efter att jag skrivit färdigt uppsatsen och fått betyg på den, 
kommer jag att radera ljudinspelningarna. 
 
Jag lovar att alla personer kommer att vara anonyma i uppsatsen 
och att inspelningarna bara kommer att användas till uppsatsen: 
____________________________________ 
 
 
Jag godkänner att jag är med i ljudinspelning: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 


