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Abstract 

Studiens syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskning ta reda på hur 

elevernas språkutveckling påverkas av olika interaktionstillfällen och hur lärare kan 

främja elevers språkutveckling i de tidigare skolåren. Metoden som valdes till denna 

studie är en systematisk litteratursökning för att ta del av forskning inom området. 

Den teori vi utgick ifrån är Vygotskijs sociokulturella teori som framhäver vikten av 

socialt samspel för individens inlärning. Det hittades nio internationella studier och 

två svenska studier. Utifrån dessa elva studier delades resultatdelen in i tre kategorier; 

interaktion mellan lärare och elev, elever emellan och helklass samtidigt kommer det 

fram i de tre kategorierna vilka strategier lärarna kan använda för att främja elevers 

språkutveckling. Resultatet visar att interaktionen mellan lärare och elev påverkar 

elevens språkutveckling när läraren använder sig av olika strategier för att bjuda in 

eleven till att samtala samtidigt att läraren är en förebild. Interaktion mellan eleverna 

påverkar deras språkutveckling därför att de lär sig av varandra och får möjligheten 

att träna på sitt språk. Interaktion i helklass kan gynna elevers språkutveckling när de 

bjuds in till diskussioner och samtal. Slutsatsen som kan dras är att störst vikt läggs 

på läraren och hens undervisning. Det har därför betydelse att läraren ser över sin 

undervisning, strategier och språk och dess påverkan på elevernas språkutveckling. 

Nyckelord 

Sociokulturell teori, klassrumsinteraktion, språkutveckling, språkkompetens, 

proximal utvecklingszon och flerstämmighet 

Keywords 

Sociocultural theory, classroom interaction, language development, language skills, 

zone of proximal development and multivoiced classroom 
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1 Inledning 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

(2019, s. 9) ska skolan främja alla elevers lärande och utveckling samt stimulera 

elevers lust att utveckla sig och inhämta kunskaper. För att detta ska kunna ske är 

språket viktigt. Om elever får möjligheter att samtala, diskutera, skriva och 

kommunicera ökar deras språkliga förmåga. Vidare framgår i läroplanens syfte att 

eleverna ska ges möjligheter att utveckla och formulera sina åsikter och tankar både i 

tal och skrift. Dessutom ska de utveckla sina kunskaper i och om det svenska språket 

vad gäller uppbyggnad, normer och hur språket varieras beroende på olika sociala 

sammanhang och medier (Lgr11 2019, s. 259). 

De flesta barn i förskoleklass och tidiga grundskoleår utvecklar först sitt 

språk genom talspråk för att sedan övergå till skriftspråk. Dessutom behöver eleverna 

utveckla sitt skolspråk för att klara av att läsa och förstå längre texter, själva producera 

texter samt kunna föra strukturerade samtal. Här blir det väsentligt att barn får 

möjligheten att behärska talspråket, alltså att först lära sig nya språkliga fenomen, till 

exempel ord, fraser och grammatiska företeelser, genom talet för att därefter gå vidare 

till skriftspråket (Wedin  2016). 

För att kommunicera med andra människor behöver man använda sig av 

sina expressiva och receptiva språkkunskaper. Expressiva språkkunskaper innebär att 

eleverna producerar ord och syntax och receptiva språkkunskaper innebär att de 

förstår ord och syntax (Gamez, Griskell, Sobrevilla och Vazquez 2019). Kunskaperna 

i och om språket innebär också att kunna anpassa sitt språk efter kontexten (Palmér 

2010). För att utveckla elevernas expressiva och receptiva språkkunskaper kan läraren 

se över olika muntliga interaktionstyper som förekommer i klassrummet. Den 

muntliga klassrumsinteraktionen har tre funktioner: a) lärare och elever kan bygga 

kunskap tillsammans b) eleverna lär sig normer och olika tänkesätt c) den är ett viktigt 

redskap för språkutveckling (Wedin 2011). Den sista funktionen, språkutveckling, 

kommer studien att behandla närmare.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien är att belysa sätt att främja 

språkutveckling med särskilt fokus på klassrumsinteraktion i de tidigare skolåren på 

grundskolan. 

 

Studien kommer att svara på följande frågeställningar: 

- Hur påverkas elevers språkutveckling av interaktion mellan lärare och elev? 

- Hur påverkas elevers språkutveckling av interaktion mellan eleverna? 

- Hur påverkas elevers språkutveckling av interaktion i helklass? 

- Vilka strategier kan läraren använda för att utveckla elevers språk? 

2 Bakgrund 

Följande kapitel redogör för språkutveckling, språkkompetens och 

kommunikationsförmåga (2.1), teoretisk ram (2.2) som delas in i den sociokulturella 

teorin (2.2.1) och det flerstämmiga klassrummet (2.2.2).  

2.1 Språkutveckling och språkkompetens  

Enligt Wedin (2016) omfattas språkutveckling av fem delar: lexikon (utveckling av 

ord och begrepp), syntax (meningsbyggnad), morfologi (hur olika ord böjs och 

bildas), fonologi (hur ljuden i språket fungerar och förhåller sig till andra ljud) 

och  textuell kompetens (förmågan att uttrycka längre tankar i tal och skrift). Genom 

att utveckla fonologi, morfologi, syntax, lexikon och textuell kompetens utvecklas 

språket vilket leder till en utvecklad språkkompetens, alltså att individens förståelse 

och kunskap om språket utvecklas (Wedin 2016). Genom social interaktion utvecklar 

eleverna sitt språk och sin språkkompetens. Därför har skolan ett viktigt uppdrag att 

stödja alla elever så att deras språkförmågor utvecklas (Waldmann & Sullivan 2017). 

Elever har olika språkkunskaper när de börjar i förskoleklass. Språksvaga 

elever har bland annat ett ordförråd på ca 5000 ord medan språkstarka elever har ett 

ordförråd på ca 20.000 ord. Faktorer som kan påverka elevers språk är uppväxtmiljö 

och exponering för språk. Skolan har ett viktigt uppdrag, framförallt för barnen som 

inte får ett rikt och varierat språk i hemmet (Bain, James & Harrison 2015). Aldridge 
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(2005) skriver att även barn som har fått ett rikt och varierat språk i hemmet, och 

därför kommer till skolan med ett stort ordförråd, måste utöka sitt ordförråd 

kontinuerligt. Skolan måste erbjuda utmanande och stimulerande upplevelser med 

talet som fokus i denna process (ibid). Genom interaktioner med skolkamrater och 

lärare får barn en riklig exponering för språklig input och tillfällen att öva, använda 

och utveckla sina talspråkliga förmågor (Waldmann & Sullivan 2017). Bain, James 

& Harrison (2015) berättar vidare att skolan måste hitta och utveckla ett brett utbud 

av olika strategier och metoder för att stödja och gynna barns lärande utifrån deras 

förutsättningar. Att möta de individuella språkbehov hos varje elev och hitta metoder 

som fungerar mest effektivt för att öka elevers språkutveckling är en av utmaningarna 

som läraren står inför (Aldridge 2005).  

 

2.2 Teoretisk ram 

2.2.1 Den sociokulturella teorin 

Studien har som utgångspunkt den sociokulturella teorin då vi  vill undersöka hur 

elevers språkutveckling sker i sociala sammanhang. Den sociokulturella teorin är en 

teori av psykologen Lev Vygotskij. Vygotskij menar att omgivningen är 

grundläggande för barns och ungas utveckling. Enligt Vygotskij påverkas 

intelligensen inte enbart av biologiska förutsättningar utan också sociala, dvs. graden 

av interaktion med andra (Lundgren, Säljö & Liberg 2017). Genom att eleverna 

interagerar med andra i klassrummet kan deras språk utvecklas, då Vygotskij ser språk 

som aktiv handling och menar att ord och tankar samverkar under 

utvecklingsprocessen. Inlärning sker medan vi formulerar oss då det uppstår nya 

associationer och insikter vid samtal med andra. Samtalen med andra kan bidra till att 

reda ut oklarheter i våra tanka. Därför är det viktigt att vi uttrycker våra tankar, 

muntligt eller i skrift.  “En tanke som förvandlas till språk omkonstrueras och ändrar 

form. Tankarna uttrycks inte i orden utan fullbordas i dem”, enligt Vygotskij ( 2001, 

s. 406). Denna formuleringsprocess ses som en förståelseprocess för både talar och 

lyssnare. Det förklarar varför språket är ett så viktigt redskap för tänkande, 

problemlösning och lärande (Göransson 2016). 
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              Proximala utvecklingszonen är ett av begrepp som används i Vygotskijs 

teori. Vygotskij var intresserad av vad eleven kunde lära sig på egen hand och vad 

hen kunde lära sig med hjälp av en vuxen. Den proximala utvecklingszonen ligger 

precis över den nivå där eleven befinner sig och det krävs stimulans av någon annan 

i omgivningen för att lärande ska kunna ske. När lärandet har uppnåtts flyttas den 

proximala utvecklingszonen ett steg (Lundgren, Säljö, & Liberg 2017). Läraren kan 

med sitt språk utveckla elevers språk och därmed hjälpa dem att nå deras proximala 

utvecklingszon. Vår studie tar därför reda på hur elevernas språk utvecklas genom 

lärarens språk och interaktionen mellan eleverna och läraren. Således tas begreppet 

proximal utvecklingszon upp då det är en lärare och interaktionen mellan eleverna 

som hjälper eleverna att nå den.  

 

2.2.2 Det flerstämmiga klassrummet 

Flerstämmighet betyder att flera röster hörs i klassrummet bland annat i diskussioner. 

I diskussioner uppstår nya associationer och insikter som elever kan bygga vidare på. 

Förutom detta får elever möjlighet att träna och språka för att lära sig att utvidga sitt 

språk samtidigt som de lär sig av andra röster i klassrummet (Göransson 2016). 

Palmér (2010) poängterar att lärarledda helklassamtal och smågruppssamtal är de 

vanligaste samtalsformerna i klassrummet. Många klassrum kännetecknas av 

monologisk kommunikation och dialog förekommer i mindre utsträckning. Den 

dialogiska potentialen utnyttjas alltså inte fullkomligt (Palmér 2010). För att bygga 

upp elevernas språk behöver läraren skapa ett flerstämmigt interaktivt klassrum med 

elevers tolkningar och erfarenheter som resurser i undervisningen (Aldridge 2005). 

Dessutom bidrar ett flerstämmigt klassrum till ökad inlärningspotential överlag vilken 

även innefattar språkutveckling genom interaktion (Palmér 2010). Flerstämmighet tas 

upp i studien då den går ut på att utveckla språket i sociala sammanhang.  

Det är viktigt att eleverna lär sig att lyssna i ett flerstämmigt klassrum 

eftersom det hörs många röster. Enligt Adelmann (2008) är lyssna en förutsättning 

för språkutveckling då förmågan att lyssna utvecklas först hos människan och därmed 

är väsentlig för utvecklingen av de övriga språkliga förmågorna, särskilt den muntliga 

delen. Elever som inte blir lyssnade till och inte heller får utrymme att utveckla sin 

förmåga att lyssna kan få sämre möjligheter att utveckla sin språkförmåga och 
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kommunicera med andra. Eleven behöver vara medveten om att lyssnandet är en del 

av kommunikationen och att lyssna/ge utrymme till andra är en förutsättning för 

lyckad kommunikation och språkutveckling (Adelmann 2008).  

        Ett samtal brukar vara uppbyggt av samtalsturer vilket innebär att varje deltagare 

tar eller får turen att tala, vilket kallas turtagning. Har en person turen så får personen 

tala när de andra deltagarna förväntas vara tysta (Jensen 2012). Turtagning har 

betydelse för elevernas språkutveckling då de ger varandra tid att tala och kan lära sig 

av varandra eftersom interaktionen kan ge eleverna exempel på meningsstruktur, 

förse dem med information om ords betydelse och syntax samt lära dem nya ord vilket 

möjligtvis kan utveckla meningsförståelsen (Gamez, Griskell, Sobrevilla och 

Vazquez 2019). Samtidigt sker det en återkoppling i turregleringen eftersom 

deltagarna lyssnar och understödjer den andras tur genom att nicka eller använda ord 

eller huvudrörelser (Jensen 2012). Genom bekräftelse vågar eleven uttrycka sig mer 

och känner sig tryggare och mer självsäker i samtalet vilket gör att hen använder ett 

mer komplicerat språk och vågar att yttra sig mer (Taube 2013). 

Piker & Rex (2018) menar att lärarens språk och hur hen interagerar med 

eleverna påverkas av lärarens erfarenheter, bakgrund och kunskaper. Det har 

betydelse att lärare är medvetna om sitt språk då de är förebilder för eleverna och 

eleverna lär sig av lärarnas språk (Kuschner 1983). I en kunskapsöversikt av 

Skolverket (2013) nämns att forskningen under de senaste åren har påvisat vikten av 

det sociala samspelet mellan lärare och elever och elever emellan. Stor vikt läggs på 

hur läraren agerar i klassrummet såsom att uppmuntra och utmana eleverna samt ge 

en kontinuerlig återkoppling på deras lärande för att åstadkomma språkutveckling 

(Skolverket 2013).  

 

3 Metod och material 

I kapitlet presenteras de olika metoder som har använts i studien för att söka efter 

relevant vetenskaplig litteratur samt för att analysera den. Först presenteras de olika 

databaser som använts och sedan våra sökningar för att få fram material (3.1). Sedan 

presenteras manuell sökning (3.1.2) och urvalsprocessen för att få fram relevant 



11(30) 

 

vetenskaplig litteratur (3.1.3). Till sist presenteras analysmetoden som vi har använt 

för att analysera materialet och komma fram till en slutsats (3.2). 

3.1 Datainsamling 

Första steget var en databassökning som sedan ledde till en manuell sökning där vi 

gick igenom artiklarnas referenser och till sist gjordes en urvalsprocess där irrelevanta 

artiklar valdes bort. 

3.1.1 Databassökning 

Innan litteratursökningen gjordes ställde vi upp några begränsningar och kriterier som 

artiklarna skulle ha. Alla artiklar skulle vara peer-reviewed och fulltext skulle vara 

tillgängliga. Databasen som användes var ERIC som är en utbildningsvetenskaplig 

databas. Oftast så fanns texterna inte i fulltext på ERIC så  därför söktes artiklarna på 

Google scholar.   

Sökord valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kunskapsområdet 

som skulle forskas om var hur lärarens språk utvecklar elevernas språk. Därför 

användes sökord som language development och teachers vocabulary, sedan valdes 

en artikel ut. Efteråt användes sökordet language development vilket gav 426 resultat. 

En valdes ut. Databasen ERIC föreslog sökord som  language acquisition som skulle 

användas istället för language development. Detta gav 109 resultat och två artiklar 

valdes ut. Sökord som oral discussion AND classroom användes efteråt, följt av 

sökord som classroom interaction, language skills och language exposure. Alla 

sökord begränsades till primary school och early childhood education i syfte att få 

studier och artiklar som handlar om de tidigare skolåren och för att minska 

sökresultatet. Endast artiklar och studier som behandlade något av vårt 

kunskapsområde valdes ut. Sökordet Classroom interaction gav 203 resultat varur en 

artikel valdes ut. Oral discussion AND classroom gav 2018 resultat varur två artiklar 

valdes ut. Classroom interaction gav 171 resultat och en artikel ansågs vara aktuell, 

alltså från de senaste 10 åren, och behandla kunskapsområdet. Language exposure 

gav 35 resultat varur en artikel valdes ut. Language skills, det sista 

sökordet,  resulterade i 156 träffar, varav en artikel valdes.  
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3.1.2 Manuell sökning  

En manuell sökning är en sökning där man går igenom de vetenskapliga artiklarnas 

referenser för att hitta nya referenser. Detta kallas även nominerat urval (Eriksson 

m.fl. 2013). Skolverkets artiklar har varit en källa till några referenser då de tar upp 

forskning inom området som vi gör en systematisk litteraturstudie om. Två artiklar 

från Skolverket användes för en manuell sökning varpå två nya studier hittades. 

Utöver det användes Whorall & Cabells (2016) systematiska litteraturstudie för en 

manuell sökning. Tre studier hittades. Ett annat sätt som användes i den manuella 

sökningen var att söka på forskarens namn för att ta del av hens verk inom området 

som kunde vara relevant för vår studie vilket ledde till en ny studie. Efter den 

manuella sökningen hittades 6 nya studier. Läroböcker användes för att underbygga 

vårt resultat och för att få ett svenskt perspektiv då vi hittade för få svenska studier 

som var relevant för vårt forskningsområde. 

 

3.1.3 Urvalsprocess 

I urvalsprocessen valdes de artiklar och den litteratur vars innehåll var relevant för 

studiens syfte. I sökningen uppkom artiklar som berörde interaktionen i klassrummet, 

relationen mellan lärare och elever och elever emellan samt språkutveckling i 

förskolan och skolan. Alla abstrakt lästes och alla artiklar som fokuserade på lärares 

språk, interaktion mellan elever, i helklass och mellan lärare och elev valdes att 

användas i studien.  

3.2 Analysmetod  

I vår  analys lästes och sammanfattades studierna  utifrån deras syfte, metod, material 

och resultat för att ta reda på hur forskarna kom fram till resultatet och för att få en 

överblick över vad alla studier handlade om. Därefter användes en manifest 

innehållsanalys, vilket innebär att beskriva på ett objektivt systematiskt och 

kvalitativt sätt synliga teman eller mönster i texten (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Artiklarna som valdes ut för denna systematiska  litteraturstudie 

kommer att analyseras genom att ställa frågor till texten. Frågorna som ställdes till 

litteraturen är studiens frågeställningar:  

- Hur påverkas elevers språkutveckling av interaktion mellan lärare och elev? 

- Hur påverkas elevers språkutveckling genom interaktion mellan eleverna? 
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- Hur påverkas elevers språkutveckling av interaktion i helklass? 

- Vilka strategier kan läraren använda för att utveckla elevers språk? 

 

4 Resultat 

Det här kapitlet presenterar resultat från materialet som samlades in. Resultatet 

kommer att delas in i tre avsnitt: 4.1 Hur elevers språkutveckling påverkas av 

interaktion mellan lärare och elev, 4.2 Hur elevers språkutveckling påverkas av 

interaktion mellan elever och 4.3 Hur elevers språkutveckling påverkas av interaktion 

i helklass. Vidare presenteras svar på vår fjärde frågeställning: Vilka strategier kan 

läraren använda för att utveckla elevers språk?. Svaren på den fjärde frågeställningen 

kommer att sträcka sig över alla tre resultatavsnitten. 

4.1 Hur elevers språkutveckling påverkas av interaktion mellan lärare 

och elev  

I en studie av Waldmann & Sullivan (2017) undersöktes hur elevernas talspråkliga 

utveckling i årskurs 1 påverkades av den fysiska miljön, lärtillfällen och interaktioner. 

Ett sekundärt syfte i studien var att undersöka hur ett observationsverktyg, CSCOT, 

(Communication Supporting Classrooms Observation Tool) som utvecklades av 

Dockrell (2012) kunde användas av lärare för att kartlägga hur elevers talspråkliga 

utveckling stöds. CSOT består av 3 dimensioner: a) miljö, b) interaktion och c) 

lärtillfällen. 20 lärare på speciallärarprogrammet observerade en lektion i svenska i 

20 olika klassrum runt om i Sverige med hjälp av observationsverktyget. 

Observationen av interaktionen visade att lärarna ofta använde elevernas namn, 

bekräftade deras aktiva deltagande i samtal, ställde öppna frågor, använde sig av ett 

långsamt taltempo för turtagning och gav eleverna dels tid för att svara, dels längre 

pauser för att tänka och uppmuntrade på så sätt deras deltagande. Studien visade att 

när läraren använde sig av ett avancerat ordförråd ökade elevernas ordförråd och 

därmed deras språkkompetens. Observationen visade dessutom att uppmuntran till att 

använda nya ord, beröm av elevers förmåga att lyssna och språkliga rutiner  förekom 

i mindre utsträckning.  

I en longitudinell studie av Dickinson & Porsche (2011) visades hur lärarnas 

språk i förskoleklassen främjade språkutveckling och hur ett förbättrat språk hos 
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eleverna ledde till en bättre läsförståelse i årskurs 4. Dickinson & Porsche undersökte 

hur klassrumsmiljön, lärarens språk i förskoleklassen och vårdnadshavarnas 

engagemang påverkade fjärde klassens resultat i läsning. Lärarens och elevernas 

språk spelades in och detaljerade observationer gjordes vilka sedan kodades för att 

mäta innehåll och mängd verbal interaktion i klassrummet. Resultatet visade att lärare 

som pratade mindre frekvent och tog mindre talutrymme var mer lyhörda, 

uppmuntrade eleven att delta i samtal samt utvidgade elevens yttranden och tänkande 

vilket utvecklade elevens språk då hen fick öva mer på hens språk. Även Fisher & 

Lyons (1974) beskriver att tystnad kan leda till en utveckling av elevens muntliga 

förmåga, dvs. att läraren väntar i några sekunder så att eleven hinner tänka till.  

Whorall & Cabell (2016) utförde en systematisk litteraturstudie om hur 

elevers muntliga språkutveckling påverkar utvecklingen av litteracitet. 

Litteraturstudien visade vikten av öppna och kognitivt utmanande frågor, av att 

läraren bygger på elevens intressen, använder avancerade ord och förklarar dem med 

ord som eleven kan förstå. Läraren kan utveckla elevens språk genom att införa 

kommentarer, upprepa och utvidga elevens yttrande och utöka konversationen. 

Utöver det kan läraren även välja rätt ord, upprepa nya flera gånger, använda nya och 

semantiskt relaterade ord, utvidga meningar samt använda synonymer. Läraren ska 

dock vara försiktig med att ta över samtalet för då kommer eleven att använda ett 

mindre avancerat språk vilket kan hindra dennes språkutveckling. Att eleven får en 

viss kontroll över samtalet och samtalsämnet kan enligt studien gynna 

språkutvecklingen då eleven inte blir begränsad av läraren i konversationen. 

Dessutom visade eleven mer engagemang i samtal om aktiviteter som hen hade varit 

delaktig i, vilket ledde till att eleven blev uppmuntrad att utveckla sina känslor, tankar 

och reaktioner på sina upplevelser.  

I en longitudinell studie av Spilt, Koomen, & Harrison (2015) undersöktes 

sambandet mellan  lärare-elev relationer och barns receptiva språkkunskaper från 

slutet av förskoleåldern till skolans tidiga årskurser. Lärarna rapporterade in hur nära 

relation de ansåg sig ha till varje enskild elev. I studien genomfördes också mätningar 

av det receptiva ordförrådet. Tidigare studier har visat att mor-barn-relation kan 

påverka kvaliteten på barnens språkliga erfarenheter. Barn som hade en nära relation 

till sina mödrar hade utvecklat kognitiva och språkliga förmågor och kunde därför i 

högre grad ta till sig feedback och instruktioner. Lärarens relation till eleven 
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efterliknar den relation barnet har till sin mor och därför spelar också den en stor roll 

för barns språkutveckling. Har läraren och eleven en bra relation vågar eleven bland 

annat att uttrycka sig mer, ta till sig instruktioner och feedback vilka i sin tur påverkar 

språkutvecklingen. 

I en studie av Cabell, Justice, McGintyc, Decoster och  Forston (2015) 

undersöktes i vilken omfattning lärare tillämpade professionella utvecklingsstrategier 

för språkutveckling under samtal mellan lärare och elev samt på vilket sätt lärarens 

strategier framkallade och förlängde elevens yttranden och ökade hens ordförråd. 44 

skolklasser användes för att undersöka frekvens och kvalitet på lärare–elevsamtal. I 

studien utförde forskarna videoinspelningar och testade elevernas vokabulär vid 

början och slutet av läsåret för att undersöka huruvida lärare–elevsamtal i förskolan 

kunde bidra till ordförrådsutveckling över ett års tid. Resultaten visade att lärare som 

tillämpade strategier såsom att utvidga och ställa öppna frågor kunde engagera barn i 

flera samtalssekvenser som bestod av fler än fyra samtalsturer. Inom dessa 

samtalsturer fick lärare möjlighet att exponera elever för nya och semantiskt 

relaterade ord som de på ett meningsfullt sätt kunde lära sig. Exempelvis 

introducerade läraren ord med anknytning till ordet "tornet" såsom “slott”, 

“prinsessa” och “vallgrav” för att fördjupa innebörden av ordet samt sätta det i ett 

sammanhang. Resultatet visar betydelsen av att involvera barn i den typen av samtal 

eftersom det utgör en förutsättning för att förstå semantiska förhållanden och det i sin 

tur kan bidra till att öka barnens ordförråd. Resultatet visade att lärare som använde 

sig av professionella strategier för språkutveckling i syfte att öka elevers 

initiativtagande i samtal genom att exempelvis utgå från deras intresse samt stötta 

dem till samtal som bestod av flera turer än fyra, entusiasmerade elever till att 

producera flera ord vid denna typ av samtal.   

I en studie av Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman och Levine 

(2002)  undersöktes hur lärarens språk påverkade elevers syntaktiska utveckling. 

Över 40 skolklasser med 305 barn deltog i studien. Alla barn genomförde prov vid 

skolstarten och i slutet av läsåret. Provresultaten  jämfördes för att se om det skedde 

en utveckling. Under skolåret besökte forskarna klassrummen för att observera och 

spela in lärares tal. Dessutom mätte de lärarnas tal genom att dels undersöka andelen 

fullständiga meningar som läraren uttryckte i samtal med eleverna och dels 

medelvärdet av antal substantivfraser per mening. Denna studie tyder på en betydande 
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relation mellan lärares syntaktiska input och elevens syntaktiska utveckling. 

Resultatet visade att sambandet mellan lärares input och elevens syntaktiska 

utveckling blev starkare och starkare under läsåret vilket tyder på att det är en viktig 

faktor i språkutveckling. 

 Även Kuschner (1983) påpekar i sin artikel vikten av lärarens input men 

också upprepning och tydlighet i undervisningen för att utveckla elevernas språk. 

Kuschner utförde ett experiment där en elev ombads att läsa en bok för honom som 

de sedan diskuterade tillsammans. Därefter ombads eleven att läsa om boken men 

Kuschner skulle vända sig om och inte titta i boken. Kuschner spelade in både 

läsningarna och diskussionerna och upptäckte att eleven använde sig av flera ord, fler 

detaljer, längre och flera meningar vid den andra läsningen (Kuschner 1983).  

 I en etnografisk studie av Piker & Rex (2018) undersöktes hur lärarnas 

interaktion påverkade spansktalande elevers språkförmåga och vilka åtgärder lärarna 

kunde genomföra för att ge elever bra förutsättningar. Studien genomfördes i USA 

och det var 17 elever som deltog med spanska som modersmål. Data samlades in 

genom observationer och videoinspelning där författarna fokuserade sin analys på 

spontant tal som skedde mellan en elev och lärare. Resultatet visade att det har 

betydelse att ge eleven möjligheter att associera språkets form med betydelse, och 

bygga elevens ordförråd genom upprepade ord och fraser för vanliga aktiviteter, 

föremål och relationer. Att associera språkets form med betydelse innebär exempelvis 

att läraren pekar på platsen och säger “låt oss leka här” vilket gör att eleverna kan 

koppla påståendet till aktiviteten och platsen.  

Det framgår i denna studie att lärarna hade begränsade kunskaper om hur de 

kunde främja elevers språkutveckling men att de trots detta gav eleverna möjligheter 

att utveckla sitt språk. Detta visade sig genom att lärarna kunde uppmuntra eleven att 

tala engelska på olika sätt samt utsätta eleven för ett mer omfattande engelskt 

ordförråd under spontana interaktioner. Dock fanns det också tillfällen då lärarna 

hämmade elevens utveckling genom korta svar när eleven ville visa vad hen hade 

gjort. Istället kan lärarna uppmuntra elevens deltagande i samtal genom att ställa 

frågor och visa intresse för att förlänga samtalet och ge eleven möjlighet till 

språkutveckling. 
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4.2 Hur elevers språkutveckling påverkas av interaktion mellan eleverna 

Whorall & Cabells (2016) litteraturstudie visade att elever är mer villiga att delta i 

konversationer när de får arbeta i mindre grupper eller i par då de ges mer utrymme 

att tala vilket gör att de får möjlighet att utveckla sitt språk. Likaså visade Neus (2013) 

kvalitativa studie att aktiviteter som utförts i små grupper framkallade fler verbala 

svar från spansktalande barn än vid aktiviteter i helklass. Neu undersökte 

spansktalande förskolebarns samtalskontext och hur det påverkade deras 

språkutveckling. Datainsamlingen gjordes genom observationer, fältanteckningar och 

inspelningar och fyra barn deltog och valdes slumpmässigt ur gruppen spansktalande 

barn som hade spanska som förstaspråk. Resultatet visade att det som framkallade fler 

muntliga svar från eleverna var att små gruppsessioner och aktiviteter var 

konsekventa och upprepades dagligen. Samtal förekom flera gånger under skoldagen 

och det gav eleverna stora möjligheter att utforska det muntliga språket, vilket gjorde 

att relationer i klassen kontinuerligt utvecklades framförallt i smågrupperna. Dessa 

goda relationer gjorde att eleverna kände sig mer bekväma och som en del av 

smågrupperna. Detta gjorde i sin tur gjorde att eleverna var mer benägna att delta i 

samtal och utforska sitt språk.  

       Dock finns det en risk att gruppuppgifter bara besvaras ytligt genom att eleverna 

endast besvarar de tilldelade frågorna till uppgiften. Sådana samtal är inte utforskande 

(Palmér 2010). Förutom att eleverna är mer benägna att delta gav smågruppsarbete 

eleverna tid att tänka, delta, prata och förstå vad andra sa likaså lär eleverna sig inte 

bara av läraren men också av sina klasskamrater enligt Kuschner (1983). 

Gruppövningar och diskussioner är ett bra tillfälle för eleverna att träna på att anpassa 

sitt språk till sina klasskamrater. Samtidigt kan läraren lyssna på elevernas språk när 

de diskuterar med varandra (ibid).  

              I en studie av Etsuko (1998) visades hur eleverna utvecklades språkligt när 

de fick hjälp av sina kamrater.  Syftet var att undersöka hur elevers språkbruk 

utvecklas med hjälp av social interaktion i klassrummet. 24 klasser från förskolan till 

årskurs 5 observerades. Observationerna analyserades utifrån Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv där resultatet av observationerna visade att vägledning som 

gavs av kamrater hjälpte eleverna att överbrygga sina svårigheter när de fick stöd. 

Analysen visade också att elevernas förmåga att stötta varandra i klassrumsaktiviteter 
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ökade parallellt med språkprogressionen. När eleverna fick möjlighet att delta i en 

mer dynamisk undervisning, där de sattes i fokus och deltog i uppgifter som byggde 

på samarbete, ändrades samtalsmönstren till en högre frekvens av svar samt längre 

och mer utbyggda samtalsturer. Studien visade även att eleverna härmade lärarens 

strategier när de hjälpte varandra. 

I en studie av Gamez, Griskell, Sobrevilla och Vazquez (2019) undersöktes 

hur förstaspråkselevers och andraspråkselevers expressiva och receptiva språk 

utvecklades under ett skolår med hjälp av interaktion med kamrater. Forskarna 

genomförde observationer i förskolans klassrum där de spelade in och transkriberade 

den muntliga interaktionen mellan eleverna. De valda 44 eleverna observerades i 

olika miljöer t.ex. hur de interagerade i grupparbeten i klassrummet och även i ett 

lärcenter där de arbetade med olika aktiviteter. Analyserna visade att kamraters 

variation i ordval påverkade den enskilda elevens utveckling av varierat ordval. 

Dessutom hade kamraters höga syntaktiska komplexitet en positiv påverkan på den 

enskilda elevens syntaktiska komplexitet och receptiva ordförråd. Forskarna menar 

att interaktionen mellan kamraterna kan ge den enskilda eleven exempel på en 

meningsstrukturer, förse med information om ords betydelser samt lära nya ord. 

En studie av Spilt, Koomen & Harrison (2015) (se 4.1) studie visades att i 

klassrummet är det viktigt att barnen upprättar nära relationer till varandra eftersom 

barnen använder sig av olika språkliga strategier beroende på hur nära vänner de är 

med varandra. En strategi som läraren kan använda sig av för att främja elevers 

språkutveckling är att upprätta bra relationer i klassrummet. Studien belyser 

betydelsen av utvecklade språkkunskaper särskilt för barn med svaga språkkunskaper 

eftersom de tenderar att hamna utanför klassrummets gemenskap och då behöver stöd 

i att utveckla relationer till sina klasskamrater. Skolverket (2013) nämner att en av 

förutsättningar för att lyckas som ny elev är att få en kamrat under den första månaden 

annars löper den eleven större risk att elevens prestation i skolarbetet sänks. Därför 

poängteras vikten av att skapa tillhörighet i klassrummet samt att läraren aktivt arbetar 

med relationer och värdegrund i klassrummet (Skolverket 2013). Håkansson och 

Sundberg (2012) betonar vikten av kamratpåverkan och uppmuntrar till 

erfarenhetsutbyte mellan elever eftersom forskningen inom området har visat att 

kamratpåverkan har positiva effekter på elevers resultat både vid kamratbedömning 

och kamratrespons. 
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Håkansson och Sundberg (2012) menar att svagpresterande elever gynnas 

mest av kamratpåverkan genom att t.ex. placeras med högpresterande elever i samma 

grupp annars finns det risk att klyftorna i resultat ökar markant om de högpresterande 

eleverna placeras för sig och de svagpresterande eleverna för sig. En förutsättning för 

en lyckad språkutveckling är en god social miljö (Hattie 2012). Hatties (2012) studie 

visar att klassrumsklimatet, kamratpåverkan samt hur läraren använder sina 

kunskaper i interaktionen med eleven är några av de viktigaste aspekterna som kan 

påverka elevers språkinlärning. Slutligen kan en god miljö uppnås med bland annat 

språket som  människans viktigaste redskap (Hattie 2012). 

4.2 Hur elevers språkutveckling påverkas av interaktion i helklass 

I en etnografisk studie av Piker & Rex (2018) (se 4.1) framkom i utfallet att läraren 

frågade också vid flera tillfällen om eleverna hade förstått vad hon sa och sa vidare 

till eleverna att det är viktigt att förstå språket och vad människor säger. Det framkom 

i studien att eleverna hade förstått lärarnas samtal även om de inte alltid tittade på 

lärarna eller engagerade sig fysiskt när de lyssnade. Detta framkom genom att två 

pojkar, Javier och David, satt och lekte vid pysselbordet när en av lärarna sa att ingen 

fick gå runt i klassrummet. De flesta eleverna tittade på läraren när hon sa detta men 

inte Javier. David gick ändå till observatören för att visa sin teckning och Javier 

varnade David för att han skulle få problem om han lämnade bordet och bad honom 

att sitta kvar. Detta indikerar att Javier lyssnade och hade förstått lärarens 

instruktioner och språk även om det såg ut som att han inte engagerade sig eller tittade 

på läraren (Piker & Rex 2018). Även Kuschner (1983) framhäver lyssnandet som en 

förutsättning för språkutveckling. Elever ska ges möjlighet till att utveckla och förstå 

innebörden av att lyssna genom olika språkaktiviteter i klassrummet.  

          Piastaa, Justicea, Cabell, Wiggins, Turnbull och Curentonc (2012) undersökte 

effekten av utvecklingsstrategier på förskollärares samtal och svar i klassrummet. 

Utvecklingsstrategierna delades in i två kategorier: a) kommunikationsstödjande 

strategier som fokuserar på elevernas delaktighet i konversationer i fler än fyra 

samtalsturer och b) språkutvecklande strategier som exponerar eleverna för olika 

språkliga modeller. Resultatet visade att lärare som använde sig av 

kommunikationsstödjande och språkutvecklande strategier blev mer skickliga på att 

uppmuntra och involvera barn i samtal genom användning av pauser, öppna frågor, 
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långsamt tempo, turtagning samt stöttning till samtalssekvenser som består av minst 

fyra samtalsturer. Elever i dessa klassrum visade större språklig produktivitet och 

komplexitet i sina samtal. Av detta resultat drar forskarna slutsatsen att lärare bör 

använda sig av (PD) strategier för att öka mängden och komplexiteten av elevers 

språk.  

             En studie av Dickinson & Porsche (2011) (se 4.1), har visat att lärarens samtal 

i helklass påverkade fjärdeklassarnas läskunnighet och  förståelse samt bidrog till nya 

språkkunskaper. Detta visade sig bland annat när läraren hade boksamtal med 

eleverna. Läraren kunde undervisa om ordförråd samtidigt som eleverna hörde ett mer 

avancerat ordförråd när läraren läste i boken och diskuterade den med eleverna. Det 

som påverkade ordförrådet i fjärde klass var lärarens ordförråd samt korrigering och 

analytiskt samtal under bokläsning. Det framgick att när läraren använde ett mer 

varierat och precist språk och talade mer frekvent fick eleverna fler möjligheter att 

utveckla sitt ordförråd eftersom det uppstod fler diskussioner och samtal i 

klassrummet vilket också framgick i Waldmann & Sullivans (2017) studier. Läraren 

ledde samtalet mer framåt när hen talade mer frekvent. Elever som deltog i analytiska 

diskussioner hade större möjligheter att engagera sig och därmed lära sig av dessa 

diskussioner i klassrummet, som i sin tur påverkade elevernas språk- och 

ordförståelse.  

Palmér skriver i sin bok Muntligt i klassrummet (2010)om klassrummets 

olika samtal och diskuterar vilka möjligheter dessa kommunikationsformer medför 

för elevers kunskaps- och språkutveckling. Enligt Palmér erbjuder det lärarledda 

helklassamtalet möjligheter till mer elevinflytande i samtalen än vid lärarstyrda 

samtal. Läraren vägleder i lärarledda samtal medan i lärarstyrda samtal är det läraren 

som står i fokus och som talar mest. Den första möjligheten är att uppmana eleven till 

att vara delaktig och bidragande i samtal. Den andra möjligheten till mer 

elevinflytande är att läraren ställer öppna frågor istället för testfrågor. Den tredje 

möjligheten är att utvidga elevens svar i stället för att endast evaluera det vilket 

dessutom innebär att läraren positivt värderar elevens yttrande genom att visa för 

eleven att hens svar bidrar till samtalet. Palmér menar att de ovanstående strategierna 

kan bidra till ett flerstämmigt klassrum. Regler för hur ett produktivt samtal ska se ut 

kan formuleras tillsammans och sättas upp i klassrummet. Läraren är  en förebild i 

gruppsamtalen och agerar så som hen förväntar eleverna ska vara i ett utforskande 
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samtal. Läraren påminner eleverna om samtals reglerna och vad som kännetecknar ett 

utforskande produktivt samtal där varje medlem ska bidra till samtalet. Resultaten har 

visat att detta arbetssätt bidragit till att eleverna har utvidgat deras yttrande och 

utvecklat ett mer resonerande språkbruk (Palmér 2010).  

Läraren kan skapa ett inlärningstillfälle för språkutveckling vid muntliga 

lärarstödda redovisningar vilket innebär att läraren i ett helklassamtal ställer noggrant 

valda frågor, understryker viktiga poänger, för fram argument samt hjälper eleverna 

att sortera sina tankar och reflektera över vad de har lärt sig under arbetets gång 

(Palmér 2010).  Läraren kan även uppmana till kamratrespons dvs. att låta eleverna 

utvärdera varandras förberedda tal. Att ställa frågor och besvara dem är en 

förutsättning för att elever ska kunna hantera diskussioner. För att eleverna ska kunna 

utveckla sin förmåga att ställa frågor och besvara dem kan läraren uppmuntra de tysta 

eleverna till delaktighet i diskussionen genom att ge dem en fråga att ställa såsom 

"Skulle du vilja fråga Kim vad den mest ovanliga stenen i hennes samling 

är?"  (Fisher & Lyons 1974). 

         En longitudinell studie med etnografisk ansats av Wedin (2011) undersökte 

kopplingen mellan utveckling av kunskap och språk för andraspråkselever. Studien 

hade en etnografisk ansats där Wedin följde två elevgrupper, från förskolan till 

årskurs 3 och från årskurs 3 till årskurs 6. Dessa andraspråkselever var inkluderade i 

lektionerna med elever som hade svenska som modersmål. Materialet i studien bygger 

på observationer och fältanteckningar. Resultatet visade att interaktion i helklass kan 

vara positivt för utveckling av sociala mönster och kunskapsbyggande men att den 

inte ger de utmaningar och den språkliga stimulans som behövs för språkutveckling 

då andraspråkselever har ett större behov av språklig träning. Materialet i studien 

bygger på observationer och fältanteckningar. Andraspråkselever har ett behov av 

språklig interaktion och av att producera längre yttranden vilket tillgodoses bättre i 

t.ex. grupparbeten. Detta för att det finns mer utrymme för elevernas kreativitet och 

för att eleverna har en viss kontroll över samtalet. Detta visade sig när eleverna skulle 

genomföra ett experiment, där läraren ställde en fråga som eleverna svarade på men 

istället för att säga svaret uppmanande läraren eleverna att undersöka det själva i 

grupper. Detta gjorde att även andraspråkselever deltog aktivt.  

Wedins (2011) (se 4.1) studie visade också att helklassinteraktion gav tydliga 

turtagningsmönster när läraren talade långsamt, använde ett förenklat språk, följde 
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rutiner och fördelade ordet genom att använda ord som nu, jag, du, vi och genom att 

använda sig av elevernas namn, vilket enligt studien gynnade de tysta eleverna som 

då fick ordet tilldelat sig och därmed fler tillfällen till att yttra sig. Studien visade 

däremot att lärarnas förenklade språk inte gav de språkliga utmaningar som behövdes 

för språkutveckling vilket gjorde att läraren inte heller gav möjligheter till språkligt 

brobyggande mellan vardagsspråk och ett akademiskt skolregister. Även Neus (2012) 

studie visade att interaktion i helklass, där läraren styrde interaktionen, resulterade i 

ett icke-verbalt deltagande där eleverna snarare observerade, men att det blev en 

skillnad när eleverna deltog i helklassaktiviteter som upprepades dagligen och 

inkluderade dem. I aktiviteter som gick ut på att räkna antalet elever, sjunga sånger 

och rimma, var eleverna mer benägna att delta. Upprepning gjorde att eleverna kunde 

utveckla en förståelse för begrepp som togs upp i undervisningen.  

 

5 Diskussion 

I detta kapitel presenteras en resultatdiskussion (5.1) och en metoddiskussion (5.2). 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Flera forskare och teoretiker belyser vikten av det sociala samspelet och dess 

betydelse för språkutveckling vilket är i linje med Vygotskijs teori att barnet lär sig 

genom att interagera med andra personer i sin omgivning (Lundgren, Säljö & Liberg 

2017). För att utveckla elevers språk läggs framförallt stor vikt på läraren. Därför har 

det betydelse att lärarna ser över sitt språk, sina strategier och sättet hen interagerar 

med eleverna. I resultatet framgår å ena sidan att lärare som talar mindre frekvent, 

uppmuntrar eleverna till att ta initiativ i samtal och utvidgar deras tänkande vilket har 

betydelse för deras språkutveckling (Dickinson & Porsche 2011). Å andra sidan 

framgår att lärare som talar rikligt och i högre frekvens exponerar eleverna för språk. 

Lärare som talar rikligt och i högre frekvens bidrar till att öka elevernas ordförråd då 

läraren diskuterar med, modellerar och leder samtal (Waldmann & Sullivan 2017). 

Därför är det av vikt att läraren tänker över sin undervisning och försöker att balansera 

mellan att tala i högre frekvens och att tala i mindre frekvens för att åstadkomma 

språkutveckling och engagemang i klassrummets diskussioner. Dessutom är läraren 

en språklig förebild, vilket nämndes i bakgrunden (2.2.2), eftersom eleverna utvecklar 
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sitt språk genom lärarens språk och även tar efter lärarens strategier när de exempelvis 

ska hjälpa varandra i klassrummet (Etsuko 1998; Kuschner 1983). Detta bekräftar det 

som nämns i bakgrunden (2.2.1) nämligen att läraren med sitt språk kan hjälpa elever 

att nå sin proximala utvecklingszon genom att stimulera och utmana eleverna i 

lärandet (Lundgren, Säljö, & Liberg 2017).  

För att främja elevers språkutveckling och engagera dem i enlighet med 

Läroplanen (Lgr 11 2019, s. 9) kan läraren ställa öppna frågor vilket är något som tas 

upp av flera forskare. Genom öppna frågor kan läraren starta och hålla igång ett samtal 

och sådana frågor gör att eleverna inte blir rädda att tala då det inte finns rätt och fel 

svar. Som det nämndes i bakgrunden (2.2.2) vågar eleverna att uttrycka sig mer, 

känner sig tryggare och mer självsäkra i samtalet om de känner sig bekräftade och 

sedda vilket bidrar till att de använder ett mer komplicerat språk och vågar att yttra 

sig mer (Waldmann & Sullivan 2017; Taube 2013).  

Smågruppsarbete ger eleverna tid att tala, tänka, delta och förstå vad andra 

säger (Neu 2012). Likaså lyfte Göransson (2016) att i diskussioner och samtal uppstår 

nya associationer och insikter som elever kan bygga vidare på samtidigt som eleverna 

får möjlighet att träna och språka för att lära sig, utvidga sitt språk samt som de lär 

sig av andra röster. Detta stämmer överens dels med det som Vygotskij säger, alltså 

att inlärning sker medan vi formulerar oss och interagerar med vår omgivning (se 

2.2.1), dels med det flerstämmiga klassrummet där man lär sig av flera röster i 

klassrummet, vilket nämns i avsnitt 2.2.2 (Göransson 2016).  

Det finns olika uppfattningar om hur interaktion i helklass främjar elevers 

språkutveckling. Det som märktes är att det beror på hur det görs. Enligt Wedin 

(2011) gynnar katederundervisningen inte elevers språkutveckling då de inte får 

tillräckligt utrymme till språkligt utflöde (Wedin 2011). Även Neus (2012) studie 

visade att interaktion i helklass, där läraren styrde interaktionen, resulterade i ett icke-

verbalt deltagande där eleverna snarare observerade. Däremot deltog eleverna i 

lärarledda muntliga helklassaktiviteter som upprepades dagligen och inkluderade 

dem. Upprepning gjorde att eleverna kunde utveckla en förståelse för begrepp som 

kontinuerligt undervisades. Likaså skriver Palmér att lärarledda helklassamtal kan 

gynna eleverna då de får mer elevinflytande i samtalen eftersom de får mer utrymme 

att påverka samtalet (Palmér 2010). Likaså nämndes det i bakgrunden (2.2.2) att 

läraren bör skapa ett flerstämmigt interaktivt klassrum med elevers erfarenheter och 
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tolkningar som resurser i undervisningen för att främja elevernas språkutveckling, 

vilket också ger eleverna mer inflytande över undervisningen (Aldridge 2005).   

Ett förslag till förbättring av lärarutbildningen är att undervisa lärarstudenter 

om olika språkutvecklande interaktionsstrategier och hur de påverkar elevernas 

språkutveckling. Vidare kan det forskas mer om hur klassrumsmiljö och möblering 

påverkar språkutveckling och på vilket sätt den fysiska miljön kan  stimulera eleverna 

att interagera med varandra. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Enligt Denscombe (2018) bygger en systematisk litteraturstudie på en mängd 

befintliga forskningsfynd. Flera studier som vi hittade tar främst upp hur elevernas 

ordförråd påverkas av olika strategier såsom bland annat att utvidga eleverna 

yttranden, ställa öppna frågor, använda synonymer etc. I bakgrunden (2.1) menade 

Wedin (2016) att vid språkutveckling ska det ligga fokus på lexikon, syntax, 

morfologi, fonologi och textuell kompetens. Det fanns dock inte många studier som 

fokuserade på morfologi, fonologi och textuell kompetens och få studier som 

fokuserade på syntax utveckling. Majoriteten av studierna fokuserade på lexikon. 

Vissa studier behandlade hur lärare kan utveckla elevernas morfologi, fonologi och 

textuella kompetens men inga studier som vi hittade kopplade det till interaktion i 

klassrummet.  

 

6 Slutsatser 

Många forskare, som har presenterats tidigare, är eniga om strategierna som lärarna 

kan använda för att främja elevers språkutveckling (e.g. Waldmann & Sullivan 2017; 

Whorall & Cabell 2016; Piker & Rex 2018; Dickinson & Porsche 2011). Dessa 

strategier var bl.a. att utgå från elevernas intresse eller aktiviteter som de har deltagit 

i, utgå från elevernas behov och kunskaper, skapa sammanhang och aktiviteter där 

eleverna kan interagera med varandra, bekräfta deras deltagande och försök till 

interaktion samt ställa öppna frågor. Utöver det kan lärare utvidga elevernas yttrande, 

använda och förklara avancerade ord, upprepa ordet flera gånger, utöka 

konversationen, använda nya och semantiskt relaterade ord, använda sig av pauser, 

använda ett långsamt taltempo för turtagning, upprepa och vara tydliga. 
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          Interaktion mellan elever påverkar deras språkutveckling därför att de lär sig 

av varandra och får möjligheten att träna på sitt språk genom interaktioner. 

Interaktioner i helklass kan gynna elevers språkutveckling när det bjuder in till 

diskussioner och samtal. Förutom det får eleverna öva på turtagning samt lära sig att 

lyssna vilket också är en viktig förutsättning för språkutveckling.  

       Många forskare är eniga om att interaktion utvecklar elevers språkutveckling och 

vilka strategier lärare kan använda, men även om vissa studier bara undersöker hur 

ett specifikt interaktionstillfälle kan påverka elevers språkutveckling och vilka 

strategier lärarna kan använda sig av så kan strategierna även användas inom andra 

interaktions tillfällen. Waldmann & Sullivan (2017) översatte Dockrells (2012) 

observationsverktyg för att se om sina strategier även fungerar i svenska skolor. De 

kom fram att det fanns skillnader mellan hur lärare i England och Sverige använder 

sig av de olika strategierna men att de fortfarande kan tillämpas för att främja 

elevernas språkutveckling. Även om flera studier genomfördes i andra länder så kan 

strategierna ändå tillämpas i svenska skolor.  
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