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Sammandrag 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka interaktion i klassrummet i ämnet svenska som 

andraspråk för vuxna vid orddiskussioner för att belysa om lärarnas arbetssätt befrämjar 

möjligheterna till ordinlärning och i så fall på vilket sätt. Undersökningen utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där kommunikativa språkhandlingar bildar underlag för 

analyserna. De utvalda lektionsmomenten följs upp och analyseras med hjälp en 

språkhandlingsmodell vid namn ESM (Exchange Structure Model), framtagen av 

Sinclair & Coulthard (1975) som är en vidareutveckling av talaktsteorin från Austin 

(1962) och Searle (1969). Resultatet av studien visar att lärarna använder sig av både 

meningsfulla och befrämjande strategier vid diskussioner om ords betydelser samtidigt 

som det finns tillvägagångssätt i lärarnas interagerande som kan förbättras. Slutsatsen är 

att lärarna bör sträva efter en ökad elevaktivitet genom att endast göra små justeringar i 

sina uppföljningar i de lärarledda samtalen, vilket kan främja elevernas språkinlärning. 
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1 Inledning 
Sverige är idag ett mångkulturellt land där en god behärskning av det svenska språket är 

en förutsättning för att kunna bli delaktig i samhället. Många invandrare som kommer 

till Sverige i vuxen ålder måste därför lära sig att behärska ett nytt språk, i ett nytt land, 

med andra förutsättningar än vad de tidigare kanske varit vana vid. Ett rikt ordförråd 

spelar en avgörande roll och är en av de viktigaste faktorerna för att kunna tillägna sig 

skolans kunskaper och lyckas med framtida studier (Enström 2004). Interaktion är av 

stor vikt för all inlärning (Vygotskij 2001) och inom andraspråksforskning har därför 

samtal och interaktion länge varit ett centralt begrepp där också forskning om 

talhandlingar (se t.ex. Austin 1962), dvs. intentionen bakom ett yttrande, kommit att få 

betydelse (se t.ex. Long 1981, 1983, 1996, Lindberg 2004, Svensson 2009).  

Eftersom interaktion och ett rikt ordförråd har så stor betydelse för en god utveckling 

av andraspråket har jag som andraspråkslärare valt att studera hur lärare genomför 

lektionspass i ordkunskap. Jag vill ta reda på om lärarnas arbetssätt kan tänkas befrämja 

och fördjupa elevernas kunskaper om ordbetydelser genom att ta tillvara elevernas egna 

resurser (se t.ex Gibbons 2010). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera hur lärare för vuxna andraspråkselever 

interagerar med sina elever när de försöker klargöra ords betydelser och om de därvid 

tar tillvara elevernas egna resurser för att befrämja deras inlärning. För att besvara mitt 

syfte ställer jag följande forskningsfrågor: 

• Vilka kommunikativa strategier använder lärarna när de försöker klargöra ords 

betydelser? 

• På vilket sätt kan lärarnas interagerande tänkas befrämja elevernas inlärning av 

ords betydelser?  

• På vilket sätt kan lärarnas interagerande vara mindre gynnsamt för elevernas 

inlärning av ords betydelser? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Efter en inledning av uppsatsen med redogörelse av syfte och frågeställningar 

presenteras i kapitel 2 bakgrund och tidigare forskning. Kapitlet inleds med en 

presentation av styrdokument för andraspråksundervisning, avsnitt 2.1. I avsnitten om 

tidigare forskning beskrivs i avsnitt 2.2, samspelets betydelse för språkutveckling, i 

avsnitt 2.3 klassrumsinteraktion, i avsnitt 2.4 utveckling av ordförrådet i ett 

andraspråksperspektiv och kapitlet avslutas med avsnitt 2.5 om språkhandlingsteori. 

Kapitel 3 innehåller beskrivning av metod, material, genomförande, etiska 

överväganden samt metodkritik. I kapitel 4 redovisas resultatet av undersökningen och 

är indelat i olika avsnitt med ordsamtal. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion av resultatet i kapitel 5 och en slutsats och förslag till vidare forskning i 

kapitel 6. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras i 2.1 ett avsnitt om styrdokument för 

andraspråksundervisning, i 2.2 samspelets betydelse för språkutveckling, i 2.3 

klassrumsinteraktion, i 2.4 utveckling av ordförrådet i ett andraspråksperspektiv och 

slutligen presenteras i avsnitt 2.5 språkhandlingsteori.  

2.1 Styrdokument om andraspråksundervisning  

Vuxenutbildningen ska ge elever möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 

kompetens för att nå ut i arbets- och samhällslivet men syftet är också att främja deras 

personliga utveckling SKOLFS (2012:5). Vuxenutbildning med inriktning på svenska 

som andraspråk är indelad i tre olika nivåer. Den ena nivån är utbildning i svenska för 

invandrare (SFI) medan den andra, grundläggande nivå, motsvarar grundskolan och 

ämnar främst ge vuxna kunskaper i samhälls- och arbetslivet men också ligga till grund 

för fortsatta studier på den gymnasiala nivån. I styrdokumenten för grundläggande nivå 

i svenska som andraspråk framgår det att undervisningen ska ge eleven möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa språket i olika sammanhang och för 

olika syften. Vidare ska eleven få möjlighet att utveckla sitt språk och fördjupa sin ord- 

och begreppsförståelse för att få förutsättningar att kunna tala och samtala i olika 

sammanhang Skolverket, SKOLFS (2012:56ff). Den tredje nivån i svenska som 

andraspråk motsvarar en gymnasial nivå och ger förberedande kunskaper för 

högskolestudier. I styrdokumenten i svenska som andraspråk gällande den gymnasiala 

nivån framgår det att elever med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att 

utveckla sin kommunikativa språkförmåga genom att få rikligt med tillfällen att möta, 

producera och analysera muntligt språk. Ämnets syfte är bl.a. att undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att införskaffa ett rikt ordförråd för att utveckla ett varierat och 

nyanserat språkbruk Skolverket (SKOLF 2012:13).  

 

2.2 Samspelets betydelse för språkutveckling 

Lev Vygotskij (2001) betonar i sin sociokulturella teori  att det sociala samspelet med 

omgivningen har stor betydelse för barns kunskapsutveckling och att allt lärande 

förverkligas först i samspel med andra personer. Detta innebär för skolans del att 

lärarens samspel med eleverna spelar en stor roll för elevers lärande. Vygotskij 
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framhåller att lärare bör skapa en bro mellan språket och tänkandet (Vygotskij 2001). 

För att inläraren ska kunna tillgodogöra sig detta inflöde de kommer i kontakt med i 

samspel med andra personer, måste detta ligga på en  nivå som är strax över den nivå 

individen redan behärskar. Vygotskij benämner detta ”zonen för proximal utveckling” 

(ZOPED, zone of proximal development) (Vygotskij 2001). Det innebär alltså att det 

finns en utvecklingsbar zon mellan det eleven kan utföra på egen hand och det eleven 

kan utföra med stöd och/eller vägledning. I språkliga sammanhang kan stödet  innefatta 

en dialog med personer som kommit längre i sin språkutveckling, t.ex. andra elever eller 

vuxna (Gibbons 2010). 

Enligt den teoretiska modell som benämns överförings- eller input/outputmodellen är 

grunden till andraspråksutvecklingen framför allt ett resultatet av det språkliga inflödet 

från omgivningen (se t.ex. Lindberg 2004). Även Swain (1985, 1995) betonar 

interaktionens betydelse. Hon framhäver att den egna produktionen är av största vikt för 

en optimal språkinlärning. Swain liksom Long (1981, 1983) menar att inläraren är 

beroende av någon form av återkoppling exempelvis genom förhandling, expansion, 

omformuleringar eller andra typer av tillrättalägganden. Med förhandling menas de 

gemensamma ansträngningar de samtalande gör för att uppnå ömsesidig förståelse 

(Lindberg 2004). För att inläraren ska bli medveten om sina luckor i interimspråket bör 

han eller hon få möjlighet att reflektera över sitt eget utflöde och därmed testa olika 

hypoteser och reflektera över sitt eget lärande (Gibbons 2010). 

Enligt Long (1981, 1983) är det den målspråkstalande partens interagerande som är 

förutsättningen för att inflödet ska bli så tillgängligt som möjligt och skapa 

inlärningsmöjligheter. Longs interaktionshypotes innebär att genom anpassningar och 

modifieringar av interaktionen till följd av en bristande kommunikation uppkommer det 

en förhandling av språket. Vid sådana förhandlingar kan språket anpassas efter 

andraspråkstalarens nivå och därmed skapa förutsättningar för inlärning. 

Interaktionshypotesen beskrivs som en process i flera steg där interaktionen antas 

påverka inlärningen indirekt genom att bidra till att göra språket begripligt (Lindberg 

2004). I en uppdaterad version av interaktionshypotesen har Long (1996) preciserat på 

vilket sätt den justerade interaktionen kan bidra till inlärning. Enligt honom behöver 

inläraren återkoppling av ofullständiga eller inkorrekta yttranden och det är då viktigt att 

målspråkstalaren ”formulerar en mer målspråksenlig version av inlärarens tidigare 

yttrande i nästföljande replik samtidigt som det ursprungliga budskapet hålls intakt” 
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(Lindberg 2004:465). Sådana omformuleringar kan leda till att inläraren får en insikt om 

skillnaden mellan den egna produktionen och målspråket, vilket i sin tur kan leda till 

revidering och omstrukturering av inlärarspråket (Lindberg 2004). 

2.3 Klassrumsinteraktion  

Swain (1985) och Lindberg (2011) framhåller att interaktion i klassrummet har en stor 

betydelse för elevernas språkinlärning och kunskapsutveckling och därför bör 

språkträningen i klassrummet bestå av utvecklande samtal där elevers muntliga 

färdigheter kan utvecklas. Det räcker alltså inte med den muntliga stimulans av 

andraspråket som elever får på sin fritid (Svensson 2013). Studier om interaktion i 

klassrummen visar dessvärre att elever i många klassrum har en begränsad möjlighet att 

komma till tals. Lindberg (2010) hävdar att lärarna styr och dominerar klassrummen och 

upptar hela 2/3 av talutrymmet under vanliga lärarstyrda lektioner. Enligt Holmegaard 

& Wikström (2004) bör lärare tänka på att sträva efter att inte styra och dominera i 

klassrummet utan istället medvetet stötta elevernas försök i att tolka, förstå och yttra sig  

på det nya språket. Eleverna måste få uttrycka sina egna tankar, frågor och idéer både 

muntligt och skriftligt och även få mer betänketid som i sin tur skapar möjlighet till 

dialog och en ökad explicit förståelse (Holmegaard & Wikström 2004).  

I en undersökning gjord av Haijer (2005) framgår det att interaktiva lärare som ger 

mer tid till elevaktivitet mellan sina instruktioner får elever som är mer ifrågasättande 

och diskuterar mer. Enligt Haijer visar studier att det sällan sker förhandling om 

innebörden av ord, utan det är oftast lärarna som förklarar orden, vilket i sin tur 

försämrar ordinlärningen. Lärare som förklarar exempelvis ett ord gång på gång medan 

elever är tysta, hämmar snarare språkutvecklingen än främjar den eftersom ingen 

förhandling sker (Haijer 2005). 

Många elever har svårt att tillägna sig kunskaper i större grupper och ta för sig av det 

gemensamma talutrymmet enligt Lindberg (2010) och därför kan det vara av stor vikt 

att dela in klassen i mindre grupper, dels för att eleverna ska känna sig tryggare och dels 

för att få större talutrymme. Eleverna får därmed större flyt i språket än om de bara 

svarar på frågor som det förväntas att de ska besvara med några få ord. Lindberg (2010) 

hävdar också att elevernas språk och kunskaper utvecklas när de samtalar med varandra 

och förhandlar om ett ämnesinnehåll i smågrupper. Vid förhandling får de samtalande 

chans till att förtydliga, bekräfta, kontrollera och begära bekräftelse på vad som sägs i 
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samtalet. Detta framhålls också av Svensson (2013) som i sin artikel visar på att 

betydelsefulla förhandlingar leder till förståelse av språket både semantiskt och 

syntaktiskt. Svensson (2013) pekar på tidigare forskning (se t.ex. Mercer 1995 och 

Wells 1999) som visat att endast små justeringar i uppföljningen kan befrämja 

språkinlärningen, exempelvis genom att använda elevernas svar till fortsatta 

diskussioner istället för att enbart ge positiv eller negativ återkoppling.  

Sinclair & Coulthard (1975) upprättade en arbetsmodell, Exchange Structure Model, 

ESM (se också 2.5 Språkhandlingsteorier) för att undersöka språkliga sammanhang och 

förekommande interaktioner i klassrummet. I denna modell beskrivs kommunikativa 

handlingar i klassrummet som drag. Det första och öppnande draget i kommunikationen 

är initiativet - I, vilket innebär den sociala handling den första talaren lägger fram för 

förhandling. Den andra sociala handlingen är responsen - R vilket är då lyssnaren 

bemöter och knyter an till det som presenterats. Responsen är avgörande för vidare 

förhandling i samtalet. Utebliven respons leder till att initiativet blir hängande i luften. 

Det tredje draget i den sociala handlingen uppföljningen - U, visar att responsen 

mottagits av den som tagit initiativet och/eller av någon annan som vill vidareutveckla 

konversationen. På traditionella lärarstyrda lektioner ges inte något större utrymme för 

interaktion och förhandling utan istället består denna interaktion, IRU/F (Initiativ, 

Respons, Utvärdering/Feedback – fråga, svar, återkoppling) av lärarens initiativ, elevens 

svar och lärarens utvärdering/feedback. Därefter påbörjas en ny IRU enligt samma 

mönster. Modellen kan också kallas IRE, och står för  Initiative, Response, Evaluation, 

dvs.  fråga, svar, utvärdering (Sinclair & Coulthard 1975, Gibbons 2010). Jag kommer 

fortsättningsvis använda mig av den svenska översättningen IRU (Lindberg 2010, 

Svensson 2013).   

Ett tydligt IRU-mönster kan se ut på följande vis: 

              I              →      R       →        U 

Läraren: Vad är motsatsen till hög?              Eleven: Låg                    Läraren: Bra       

 

Denna struktur leder inte bara till att elevens interaktion blir begränsad utan också till att 

det inte blir utrymme för reflektioner och analyser, vilket får till följd att det endast 

produceras förväntade svar inom vissa givna ramar. Detta fråntar eleverna den 

interaktion i klassrummen som enligt forskning anses främja andraspråksinlärningen. 

(Gibbons 2010, Lindberg 2010 och Svensson 2009, 2013) hävdar att det s.k. ”tredje 
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draget” är särskilt viktigt då det innebär att läraren stimulerar till vidare samtal genom 

att exempelvis ställa frågor eller be eleven förklara mer utförligt vad han eller hon 

menar. Frågor som lärare ställer bör därför inledas med ord som hur eller varför för att 

leda till en ökad dialog, reflektion och en ökad interaktion istället för frågorna vad, vem 

eller när som sällan leder vidare till förhandling eller någon dialog (Gibbons 2010). 

Dessa aspekter är särskilt viktiga för elever i mångkulturella klassrum i allmänhet och 

inte bara vid ordinlärning (Dysthe 1996).  

2.4 Utveckling av ordförrådet i ett andraspråksperspektiv 
Ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna för skolframgång för de som studerar på 

sitt andraspråk enligt Lindberg (2004). Även för inlärare som nått en mer avancerad 

språklig nivå är det främst ordförrådet som har betydelse för studieframgång. 

Ordkunskap och ordförråd utvecklas positivt genom interaktion och därför är samtalen i 

klassrummen viktiga då de främjar ordinlärningen (Gibbons 2010). Ordinlärning sker på 

två olika sätt. Antingen genom direkt undervisning, dvs. explicit inlärning som i 

exemplen i studien eller genom implicit ordinlärning, dvs. där själva ordet inte är i 

fokus utan ordinlärning sker indirekt dvs. omedvetet med hjälp av en bild eller 

sammankoppling med liknande ord av modersmålet etc. För att nå bästa möjliga resultat 

av ordinlärningen är enligt Enström (2004) en kombination av dessa två metoder att 

föredra.  

Ord och begrepp i skolans läromedel kan vara ett stort problem för många 

flerspråkiga elever. Att ha tillägnat sig ämnesmässiga ord och fraser krävs för att eleven 

ska förstå läroböckernas texter vilka kan te sig som en omöjlig uppgift. Därför är 

behovet av en effektiv och systematisk språkundervisning stort (Lindberg 2004). 

Ordinlärning på mer avancerad nivå innebär att inläraren skaffar sig kunskap om 

abstrakta och specialiserade ord. Dessutom måste inläraren tillägna sig förståelse för 

ordens djup och mer exakta betydelser i förhållande till ord med närliggande betydelse 

samt kombinationsmöjligheter. Krav på förmåga till variation och precision har därför 

stor betydelse på den högre studienivån (Enström 2004).  

De ord som spelar en viktig roll för att nå en avancerad språklig nivå delar Enström 

(2004) in i tre kategorier och benämner dem ämnesrelaterade ord, mindre frekventa 

ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga ord. Ämnesrelaterade ord är de 

ord som är specifikt knutna till det ämne som studeras, exempelvis är det inom ämnet 

svenska som andraspråk ord som interferens, transfer och pidginspråk sådana. Ord 
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skapar svårigheter inte enbart för andraspråksinlärare utan även för elever med svenska 

som sitt förstaspråk då de aldrig stött på dem tidigare . 

Mindre frekventa ämnesoberoende ord är exempelvis ord som förfarande, påfallande 

och ypperlig. Dessa ord är inte bundna till ett enda ämne utan förekommer i alla 

läromedel och facktexter. Det är viktigt att utveckla dem eftersom de bidrar till ökad  

läshastighet och läsförståelse. Denna typ av ord är avgörande för förståelse av en texts 

innehåll och sammanhang. Elever kan många gånger gissa sig till ordet utifrån 

kontexten men förstår man inte sådana ord kan man inte gissa sig till innehållet heller 

(Enström 2004). De vardagliga mindre frekventa orden lärs främst in genom talet och 

tillhör också det "internationella ordförrådet" (Enström 2004:185), vilka är enklare för 

andraspråksinlärare att tillägna sig därför att de förekommer i flera olika språk.  

2.5 Språkhandlingsteorier 

En kommunikativ språkhandling kan beskrivas som den handling som kodas i ett 

yttrande och kan exempelvis innebära överförande eller en efterfrågan av information, 

förslag eller befallningar (Austin 1962 och Searle 1969). Språkhandlingsteorin har sitt 

ursprung i Austins (1962) och Searles (1969) modeller. Enligt Searle (1969) måste vissa 

villkor vara uppfyllda för att en viss språkhandling ska utföras. Detta kan vara 

exempelvis att talaren inte känner till svaret på frågan, att talaren inte är intresserad av 

svaret på frågan eller att det inte är helt självklart för talaren att lyssnaren kommer att ge 

den information som efterfrågats utan att frågan ställts. Om dessa villkor är uppfyllda 

och yttrandet ses som ett försök att få informationen från lyssnaren, har talaren utfört en 

språkhandling. 

Den språkhandlingsteori som utgick från Austin och Searle har senare vidareutvecklats 

på olika sätt. Sinclair & Coulthard (1975) exempelvis använder en 

språkhandlingsmodell vid namn ESM (Exchange Structure Model) för att undersöka 

interaktionen i klassrummet. I denna modell är den övergripande nivån, transaktionen, 

dvs. det tema som ligger till grund för en förhandling, vilken består av olika drag som 

talarna gör för att föra samtalet vidare. Dessa drag innefattar de språkhandlingar som 

kodats i yttrandena (se också 2.3 och vidare i metodbeskrivningen 3.1). Tsui (1994) och 

Svensson (2009) bygger vidare på ESM vid studier av samtal medan Svensson (2013) 

använder en utvidgning av modellen för studier av klassrumsinteraktion med särskilt 

fokus på lärarnas drag och språkhandlingar vid uppföljning av elevsvar.  
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3 Metod, material och etiska överväganden 
I kapitel 3.1 presenteras den metod  som använts i undersökningen, i kapitel 3.2 

genomförandet av materialinsamlingen. I 3.3 följer urval och bakgrundsinformation om 

informanterna och i kapitel 3.4 redovisas etiska överväganden. Slutligen presenteras i 

3.5 ett kort avsnitt om metodkritik. 

3.1 Metod och transkriberingsprinciper   

Eftersom syftet med studien är att undersöka interaktion och kommunikativa strategier i 

lärarnas undervisning valde jag en kvalitativ forskningsmetod med 

klassrumsobservationer. Ett kvalitativt forskningssätt är enligt Stukát (2005:32) att 

"tolka och förstå de reslutat som framkommer, inte generalisera, förklara och 

förutsäga", vilket överrensstämmer med min studie. Jag har gjort 

klassrumsobservationer och även diskuterat med lärarna om deras arbetsmetoder och 

uppfattningar om ordinlärning både innan och efter lektionerna. Metoden jag använder 

mig av i analysen bygger på en vidareutveckling av Sinclairs & Coulthards (1975) 

ursprungliga Exchange Structure Model, ESM, med de tre dragen initiativ, respons och 

uppföljning som är interaktionella handlingar i dialogen för att föra samtalet vidare. 

Med IRU avses här den treledade modellen utifrån Sinclair & Coulthard (1975) men till 

skillnad från den ursprungliga modellen med bara ett initiativ, en respons och en 

uppföljning utgår jag från en vidareutveckling där strukturen som är treledad kan 

innehålla återkommande moment av uppföljningar (se te.x. Tsui 1994 och Svensson 

2009). Både initiativ, respons och uppföljningar innehåller språkhandlingar som visas i 

förhandlingen. I denna studie undersöker jag dock bara de språkhandlingar som 

förekommer i de lärarledda uppföljningarna för att analysera vilken funktion de får i 

samtalet. I enlighet med Svenssons modell (2013) är språkhandlingarna i denna studie 

indelade i olika kategorier där jag valt ut de fyra som är aktuella för min undersökning 

och vilka beskrivs nedan i figur 1. 



  

 

12 
 

 

Klassificering av 

lärarens 

språkhandlingar 

Innebörden av språkhandlingen 

Notering Läraren accepterar elevens svar som ett led i förhandlingen 

Det kan vara en negativ och positiv värdering av svaret 

eller också att läraren bara visar att svaret är uppfattat. 

Elevexpansion Läraren upprepar eller vidareutvecklar det en enskild elev 

svarar eller ställer en följdfråga för ett förtydligande eller 

vidareutvecklar svaret. Här kan läraren i vissa fall ge 

positiva eller negativa värderingar och därefter 

vidareutveckla elevens svar. 

Egenexpansion Läraren följer inte upp en enskild elevs svar utan utvecklar 

sina egna tankar och låter exempelvis frågan gå vidare 

oavsett vad eleven svarat. 

Nolltillskott Eleven får ingen uppföljning alls av sin respons. 

Figur 1. Beskrivning av språkhandlingar enligt Svensson (2009) 

 

I min analys har jag således endast valt ut lärarens uppföljande språkhandlingar och 

undersöker om läraren lyfter fram och vidareutvecklar elevens tankar dvs. 

elevexpansion. Elevexpansion är när läraren tar upp och vidareutvecklar något som en 

enskild elev har sagt. Om läraren däremot vänder sig till någon annan elev och skickar 

frågan vidare utan att följa upp det som sagts räknas det som en egenexpansion eftersom 

läraren nu utgår från sin egen tankegång att ordet kan förklaras på ytterligare sätt. Om 

läraren däremot	  inte vidareutvecklar alls eller endast svarar ja, benämns det notering, 

nolltillskott. Initiativ förekommer endast en gång i varje sekvens som gäller förhandling 

av ett ord och respons förekommer också bara en gång eftersom det är någon som ger 

svar på initiativet. Resterande sekvenser är uppföljningar av diskussionen om ordet.  

Ibland kan det vara problematiskt att urskilja om det är en elev- eller egenexpansion 

men min tolkning har utgått från det jag kunnat utläsa ur respektive situation.   
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Diskussioner med lärarna innan och efter lektionerna har varit en bidragande del vid 

analysen av materialet då jag fått en tydligare bild av hur lärarna arbetar med texterna 

och tillhörande ord samt vilket syfte de har med orddiskussionerna. Underlaget för min 

analys är det inspelade material som är transkriberat utifrån Svensson (Svensson 

2009:272f). Dock är min förteckning över transkriberingsprinciper något förenklad då 

endast de principer som behöver användas redovisas.  

Markering av:  Tecken 
kort paus # 
längre paus ## 
otydbart tal (yttrande eller del av yttrande, ett ord eller flera ord) xxx 
emfatisk betoning  
markeras med VERSALER  

NAJ  

ofullständigt yttrande 
avbrutet 
oavslutat  
komplettering av eget eller annans yttrande  

+  

onomatopoetiska uttryck och ljudord,  
skrivs som de låter  

Etsj 
 

händelser i bakgrunden eller kring själva inspelningen samt 
paralingvistiskt material, t.ex. skratt ,  
kommenteras i åtföljande hakparentes  

[text] 

egennamn: 
 markeras med NN  

 
NN  

pausljud  
skrivs som det låter med två bokstäver och ingen kommentar  

ee 

Figur 2. Transkriberings principer enligt Svensson (2009) 
 

I transkriptionerna användes ortografisk stavning men också en del vanliga 

talspråksformer, såsom nån, nåt och e. Ur det transkriberade materialet valde jag sedan 

ut sekvenser med diskussioner om ords betydelser och placerade in dem i ett 

språkanalysschema för att studera interaktionen (se ovan 3.1). 
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3.2 Informanter, material och genomförande 

Denna studie har genomförts i två klasser med 15 elever i varje klass på en kommunal 

vuxenutbildning i södra Sverige. Den första klassen med 15 elever studerar på 

grundläggande nivå (grundvux) och samtliga elever har svenskan som sitt andraspråk. 

Läraren i denna klass benämns som lärare A i resultatet, och har arbetat som 

andraspråkslärare i 26 år. Förutom lärarutbildningen har lärare A 60 hp i svenska som 

andraspråk. Även den andra klassen har 15 elever och studerar svenska som andraspråk 

på gymnasial nivå. Samtliga elever i denna klass har också svenska som sitt andraspråk. 

Läraren som benämns lärare B, har arbetat som andraspråkslärare i 14 år och har 

förutom lärarutbildningen också 60 hp i svenska som andraspråk. 

 Informanterna tillfrågades några veckor innan de planerade genomförandena. På 

avtalad tid med respektive lärare gjorde jag min undersökning genom att observera varje 

lärare och dennes lektioner. Observationerna gjordes i halvdagar mellan 3-4 timmar åt 

gången vid två tillfällen per klass. De genomfördes på ett sådant sätt att jag var 

närvarande och spelade in alla undervisningstillfällen med hjälp av en iphone, samtidigt 

som jag förde anteckningar.  

3.3 Etiska ställningstaganden 

I mina etiska överväganden har jag följt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer i 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (2004) och dess krav på avidentifiering och 

anonymisering. Dessa allmänna huvudkrav innefattar punkter som att deltagare och 

informanter inte får komma till skada. Det innebär också att informanterna har blivit 

informerade om förutsättningarna med studien samt att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. De har också blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och syftet 

med studien samt gett sitt samtycke till att delta. Detta informerades och eleverna gav 

samtycke muntligt då lärarna inte tyckte att det behövdes något skriftligt dokument för 

eleverna eftersom denna undersökning främst fokuserar på lärarna och alla elever 

framträder anonymt. Informanterna har slutligen blivit informerade om 

konfidentialiteten, samt hur forskningsmaterialet får nyttjas. Deltagarnas namn och 

skola är anonymiserade och avidentifierade.  
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3.4 Metodkritiska reflektioner  

Valet av metoden observation med inspelade lektioner har varit relevant för studiens 

syfte och gett underlag för god reliabilitet då materialet kunnat granskas och analyseras 

noggrant i efterhand. Dock finns det inte möjlighet att göra om exakt samma studie för 

att kontrollera tillförlitligheten Denscombe (2009). Validiteten innebär i vilken grad 

forskaren verkligen undersöker det som påstås göra Lagerholm (2005). I detta fall var 

det en kvalitativ studie med analys av språkhandlingar. Det som kan sänka studiens 

validitet är att jag som forskare gjorde tolkningar av hur språkhandlingarna skulle 

definieras. Validiteten kan också sänkas då kontextens inverkan kan göra det svårare att 

uppnå objektivitet Denscombe (2009), vilket i mitt fall kan ha inneburit en viss 

subjektivitet eftersom jag studerade mina kollegor. Eftersom informanterna var 

informerade i förväg hade de möjlighet att planera sina lektioner samt att möjligen tänka 

på sitt agerande under observationerna. Eftersom jag endast har ett fåtal utvalda 

undervisningssituationer kan inte studien bidra till att man drar generella slutsatser.  

 

4 Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultaten av klassrumsobservationerna och utdrag ur 

inspelningarna från de situationer då orddiskussioner förekommer. Analysen redovisas 

med hjälp av ett analysschema där replikerna och lärarnas språkhandlingar finns 

uppsatta för att skapa en översikt över interaktionen mellan lärare och elev. Jag har satt 

upp kapitlet på så vis att varje ordsamtal bildar ett eget avsnitt. Kapitlet är uppdelat 

enligt följande: avsnitt 4.1 förhandling om ordet övertyga, i 4.2 förhandling om ordet 

gård, 4.3 förhandling om ordet matvanor, i 4.4 förhandling om ordet porös och slutligen 

i 4.5 förhandling om ordet blåmärke. 

4.1 Förhandling om ordet övertyga  

Det första utdraget är från grundläggande nivå där en text om potatis arbetas igenom (se 

bilaga 1). Lärare A undervisar en klass med 15 personer. Under ett samtal före lektionen 

berättar läraren att eleverna arbetar med texter av detta slag i olika teman. Läraren 

beskriver att genomgången går till så att eleverna först ska lyssna, sedan läsa och till sist 

diskutera olika ord i texten som finns i ordlistan men även andra ord i texten för att lära 

sig fler ord och uttryck. Eleverna förväntas därefter lära sig orden och innehållet i texten 
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till nästkommande dag då de får ett litet läxförhör med aktuella ord. De ska då kunna 

uppge synonymer och/eller kunna beskriva orden med andra ord. 

 Den inspelade lektionen börjar med att eleverna lyssnar på texten (se bilaga 1) med 

hjälp av en CD-skiva. Eleverna har dessutom en ordlista till höger om texten där vissa 

ord finns förklarade. Läraren skriver också upp många av de omdiskuterade orden på 

tavlan, både med förklaringar och i en eller flera meningar. När CD-skivan stoppats sker 

följande diskussion: 

 

Transkriptionsexempel 1. Förhandling om ordet övertyga 

 

 LA:  vi stoppar där tror jag 
 LA:  nåra nya ord här  # va säger ni 
 E1:  övertyga 
 LA:  ja övertyga  
 LA:  kan ni nån synonym för de eller nåt annat ord som betyder samma 
  sak 
 E1:  säger någonting till annan  annat + 
  [läraren avbryter bekräftar] 
 LA:  ja 

E1: till annan person att det är sant 
LA: ja, det va bra #  ja så skulle man kunna säga eller har du nåt annat förslag 

[pekar på annan elev] 
E2:  eller tycka likadant som man själv 
LA:  mm # tycka likadant som man själv # aa 
LA:  ni får ju en förklaring i boken också här # får nån att tro på något eller att 

tycka något som en själv 
LA: det behöver jag inte skriva opp för de har ni redan där # jag skriver inte 

opp de # få nån att tro likadant som en själv # det jag säger e rätt ## 
tycka samma sak som jag tycker #  

 

I figuren nedan skriver jag in de olika interaktionsdrag, som är avsedda att föra 

diskussionen framåt. Läraren kommer först med ett initiativ och en elev fångar upp 

lärarens initiativ och ger respons och därefter är diskussionen i gång. Alla följande 

interaktionsdrag inom denna diskussion är sedan uppföljningar där både läraren och 

eleverna samtalar om samma ord, i detta fall övertyga. Jag markerar endast lärarens 

uppföljningar eftersom det är läraren som är i fokus och dennes språkhandlingar i 

respektive uppföljningsdrag som interaktionsdrag. Jag markerar också elevens första 

respons i tabellerna för att markera att det finns ett svar på lärarens första replik för att 

få i gång en diskussion. 
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Replik Informant 

 
Replik Interaktionsdrag Språkhandling 

 
1 Lärare A några nya ord här # va 

säger ni 
Initiativ fråga 

2 Elev 1 övertyga respons  
3 Lärare A ja, övertyga  uppföljning notering 
4 Lärare A kan ni nån synonym för 

det # eller nåt annat ord 
som betyder samma 
sak 

uppföljning 
 

egenexpansion 
 

5 Elev 1 säger någonting till 
annan  annat +  [läraren 
avbryter och bekräftar] 

  

6 Lärare A ja uppföljning notering 
7 Elev 1 till annan person att det 

är sant 
  

8 Lärare A ja det va bra # ja så 
skulle man kunna säga  

uppföljning notering 
 

9 Elev 2 eller tycka likadant 
som man själv + 
[läraren avbryter] 

 egenexpansion 

10 Lärare A mm # tycka likadant 
som man själv # aa 

 notering 

11 Lärare A ni får ju en förklaring i 
boken också här # får 
nån att tro på något 
eller att tycka något 
som en själv 

 egenexpansion 

12 Lärare A det behöver jag inte 
skriva opp för det har 
ni redan där # jag 
skriver inte opp det # få 
någon att tro likadant 
som en själv # det jag 
säger e rätt ## tycka 
samma sak som jag 
tycker #  

 
 

egenexpansion 
 

Figur 3. Analysschema över förhandling om ordet övertyga 

I denna förhandling väljer eleverna ut ordet övertyga som svar på frågan om ord i texten 

de inte känner igen. Lärare A följer upp svaret med en upprepning av ordet och driver 

samtalet vidare genom att ställa ytterligare en fråga om synonymer av ordet eller om 

eleverna kan något annat ord av samma betydelse. Samma elev ger ett förslag varpå 

läraren avbryter och bekräftar. Läraren driver samtalet vidare och vill ha fler förslag och 

pekar på elev 2 som ger ytterligare ett förslag. Läraren avbryter för att upprepa ordet 
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och bekräftar vilket skulle kunna vara ett stöd för elevens inlärning av ordets betydelse, 

men är kanske inte det just i denna förhandling då ordets felaktiga betydelse istället 

bekräftas (se replik 6). Läraren skriver elevernas förslag av orden på tavlan, men 

eftersom de haft ordet övertyga tidigare i undervisningen och en ordlista redan finns till 

höger om texten, väljer läraren att inte skriva upp ordet. Läraren upprepar slutligen 

ordet en gång till vilket är en fördel i ordinlärningssammanhang. Utmärkande för denna 

förhandling är att den genomgående är lärarledd och att läraren börjar om med egna 

frågor utan att utveckla elevernas svar. Dessutom försöker läraren inte korrigera 

elevernas missförstånd av ordförklaringen utan bekräftar den istället. Det kan bero på att 

den inte uppfattades som felaktig just i situationen eller i sammanhanget men vid 

närmare analys uppmärksammades det. De huvudsakliga språkhandlingarna är notering 

och egenexpansion vilket innebär att läraren accepterar elevens svar i förhandlingen 

eller att läraren uppfattat svaret och bekräftar det lika mycket som läraren utvecklar sina 

egna tankar oavsett elevens svar. En annan tänkvärd aspekt vad gäller ordinlärning är att 

eleverna själva väljer ut ett ord till diskussion som de redan tidigare diskuterat i klassen 

och som dessutom även finns förklarat i ordlistan på stencilen (se bilaga 1). Detta tyder 

på att det är ett svårt ord för eleverna. Elev 1 försöker dessutom sig på en egen 

förklaring (se replik 5), vilket läraren också bekräftar och lyfter fram, något som skulle 

kunna vara positivt och främja ordinlärning om det inte varit så att elevens förklaring är 

felaktig. Eleverna kommer slutligen inte fram till fler ordförklaringar utöver det som 

redan framgår av stencilen. Genom denna diskussion kanske ordet övertyga fått 

ytterligare bredd då det är ett ord som eleverna införskaffat i sitt vokabulär tidigare i en 

annan kontext. De har troligtvis inte lärt in det till fullo och med den exakta betydelsen 

eftersom läraren skrivit upp icke kompletta ordförklaringar på tavlan. Lärarens 

upprepning och variation är betydelsefullt vid ordinlärning liksom även bekräftelse och 

stöttning vilket läraren visar på i replik 3, 6, 8 och 10. Läraren har på detta sätt en 

pedagogik som är fördelaktig för inlärning. Däremot följer inte läraren upp elevernas 

förslag, men skulle genom elevexpansioner ha kunnat diskutera orden bättre med 

eleverna, reda ut hur eleverna missförstått orden och på så vis klargöra ordets hela 

betydelse. En sådan diskussion hade kunnat främja ordinlärningen. Läraren ger således 

inte eleverna utrymme för sin egen produktion vilket också hade varit en fördel för 

deras inlärning av ord jfr Swain (1985, 1995) . 
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4.2 Förhandling om ordet gård 

I nästa utdrag fortsätter lärare A lektionen med att eleverna får läsa vidare i texten, 

stoppar sedan läsandet och frågar klassen:  

Transkriptionsexempel 2. Förhandling om ordet gård 
 LA: han reste tillbaka till sin gård # vad betyder gård här 

E1: egna gård 
LA: ja det är mark och hus # ja visst precis # mm [skriver orden mark och hus  

  på tavlan] 
LA.  en gård # tillexempel en bondgård kan man prata om [skriver ordet 

bongård på tavlan] en bonde som odlar o djur # mark # det kan vara en 
gård 

E2: en kolóni # koloni [betoning på det andra o:et] 
LA: kollon 
E2: koloni [betonar det andra o:et] 
LA: vad tänker du på då? 
E4: kolonier 
LA: koloni # koloni # ja ja# det är ju också som en gård # gård betyder ju 

flera saker # här ute finns det ju också en liten gård # där du kan sitta o 
fika på sommaren # de här betyder ju ordet bondgård eller kanske lite 
större gård # ett litet slott eller en herrgård [skriver ordet herrgård på 
tavlan] ## om man var rik då hade man ju en liten större gård # då bodde 
man kanske i en herrgård  ## jag vet inte om ni varit ute i NN nån gång # 
NN# där finns det ju en liten större gård # ja 
[en elev räcker upp handen] 

LA: du har varit där i alla fall 
E5:  ja det va e  inte öppet # men+ [ läraren avbryter]   
LA: nej okej det var  xxx  # det var inte öppet  # men du såg  

  att det var ett större hus kanske 
E5: ja 

 

Repliknr: Informant Replik Interaktionsdrag Språkhandling 

1 Lärare A han reste tillbaka till 
sin gård # vad betyder 
gård här 

Initiativ fråga 

2 Elev 1 egna gård respons  

3 Lärare ja det är mark och hus 
# ja visst precis # mm 
[skriver orden mark 
och hus på tavlan] 

uppföljning notering 

egenexpansion 

4 Lärare en gård # tillexempel 
en bondgård kan man 
prata om [skriver ordet 
bongård på tavlan] en 
bonde som odlar o djur 

uppföljning egenexpansion  
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# mark # det kan vara 
en gård 

5 Elev 2 en kolóni # kolóni 
[betoning på det andra 
o:et] 

  

6 Lärare kollon uppföljning elevexpansion 

7 Elev 2 kolóni [betonar det 
andra o:et] 

  

8 Lärare vad tänker du på då? uppföljning elevexpansion  

9 Elev 4 kolonier   

10 Lärare A koloni # koloni # ja ja# 
det är ju också som en 
gård # 

uppföljning elevexpansion  

11   gård betyder ju flera 
saker # här ute finns 
det ju också en liten 
gård # där du kan sitta 
o fika på sommaren # 
de här betyder ju ordet 
bondgård eller kanske 
lite större gård # ett 
litet slott eller en 
herrgård ## [skriver 
ordet herrgård på 
tavlan] ##om man var 
rik då hade man ju en 
liten större gård# då 
bodde man kanske i en 
herrgård##jag vet inte 
om ni varit ute i NN 
nån gång  # NN# där 
finns det ju en lite 
större gård # ja [elev 5 
räcker upp handen] 

uppföljning egenexpansion  

12 Lärare A du har varit där i alla 
fall? 

uppföljning elevexpansion 

13 Elev 5 ja det var eh inte öppet 
# men +  [läraren 
avbryter och bekräftar] 

  

14 Lärare A nej, okej det var  xxx # 
det var inte öppet, men 
du såg att det var ett 
större hus kanske? 

uppföljning elevexpansion 

15 Elev 5 ja   

Figur 4. Analysschema över förhandling om ordet gård 
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Till skillnad från den förra förhandlingen är det läraren som tar initiativ och frågar vad 

ordet gård betyder. Elev 1 ställer en motfråga "egna gård" (se replik 2). Läraren 

bekräftar och vidareutvecklar ordet med att det kan vara mark och hus och skriver dessa 

ord på tavlan. Läraren fortsätter att vidareutveckla ordet gård genom att förklara ordet 

bondgård (se replik 4) och skriver även detta på tavlan. I replik 5 kommer elev 2 med ett 

eget förslag och ger uttryck för vad hon tror att ordet betyder. Läraren noterar detta men 

kan inte förstå ordet eleven säger då betoningen är fel och det är svårt att lista ut vad 

eleven menar. Med lite hjälp av elev 4 som lägger in rätt betoning förstår läraren och 

upprepar ordet koloni. I detta fall likställs koloni med gård, vilket inte är en korrekt 

beskrivning. Läraren vidareutvecklar inte elevens svar utan drar samtalet tillbaka till 

ordet gård, där hon själv gör en lång utläggning. Läraren förklarar att ordet gård kan 

betyda många olika saker och kommer in på ordet herrgård och skriver även detta ord 

på tavlan (se replik 11) varpå en elev räcker upp handen. Läraren frågar inte eleven 

varför hon räcker upp handen utan ställer en egen fråga om eleven varit där. Eleven 

svarar men hinner inte säga många ord förrän läraren avbryter. 

 I denna sekvens finner jag fyra elevexpansioner där läraren bekräftar och 

vidareutvecklar samt antecknar på tavlan det eleven svarar. Det innebär att eleverna får 

stöd för sina inlägg och deras förslag bekräftas och vidareutvecklas vilket kan leda till 

en djupare förståelse. I denna diskussion om ordet gård finns det inga alternativa 

förklaringar på stencilen utan eleverna antecknar det läraren skrivit på tavlan. En del 

elever antecknar mer än vad som skrivs på tavlan under lärarens förklaringar vilket gör 

att de kan tänka och begrunda orden själva efteråt. Detta ger också möjlighet till en 

djupare förståelse av ordet. För inlärning är det också positivt att lyfta fram fler olika 

förklaringar kring ordet gård och sätta dem i olika sammanhang då variation och 

precision har betydelse för ordinlärning. Ord med näraliggande betydelse såsom 

bondgård, slott och herrgård kan förstärka förståelsen av ordets betydelse, dock inte om 

man inte vet vad orden betyder, men i detta fall bedömde läraren att eleverna kunde 

dessa ord sedan tidigare då de arbetat med dem innan, därav ingen vidare diskussion om 

just dessa ord. I och med att eleverna både läser och skriver ordet flera gånger och ser 

ordet i flera olika sammanhang befästs ordets betydelse och skapar en djupare förståelse 

av dess innehåll. En fortsatt diskussion om sammansättningar med ordet, t.ex. bondgård 

och herrgård och betydelsen hos de olika delarna hade ytterligare ökat elevernas för 

ordets betydelse men också för strukturella sammanhang 
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4.3 Förhandling om ordet matvanor  

Lektionen fortskrider på grundläggande nivå och lärare A utser vem som ska fortsätta 

läsa i texten: 

Transkriptionsexempel 3. Förhandling om ordet matvanor 

 

L:  ska vi ta nästa stycke, vill du läsa här NN 
[NN läser och läraren tillrättarvisar uttalen av orden] 

L:  matvanor # det är vad man äter va # matvanor [skriver ordet matvanor  
  på tavlan] 

E1:  vänjer sig för det mat # samma kultur 
E5:  det är som tradition 
E1:  tradition 
L: ja precis # det man brukar äta # # traditionell mat # # [skriver ordet 

traditionell mat på tavlan] kan ni säga någon traditionell mat som vi äter i 
Sverige # bara svensk alltså 

E4 [och några fler säger i kör] köttbullar # potatismos 
L:  ja de e bra [skratt] # potatismos  
E7: potatisgratäng 
L: gratäng #  ja 
E8:  sill 
L: sill # ja just det # det äter vi också # ja ni kan flera traditionella maträtter 

# kanske någon säger att pizza är traditionell maträtt jag vet inte men # 
det har nästan blivit det # ibland kan man säga det kanske # mm 

 
 

Repliknr: Informant Replik Interaktions
drag 

Språkhandling 

1 Lärare A matvanor # det är 
vad man äter va # 
matvanor  [skriver 
ordet matvanor på 
tavlan] 

Initiativ fråga - egenexpansion 

2 Elev 1 vänjer sig för det 
mat # samma kultur 
 

respons  

3 Elev 1 tradition   
4 Lärare A ja, // precis # uppföljning notering  

 
  det man brukar äta # 

# traditionell mat ## 
[skriver ordet 
traditionell mat på 
tavlan] # 

 elevexpansion 
 
 

   kan ni säga någon 
traditionell mat som 

 egenexpansion 
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vi äter i Sverige # 
bara svensk alltså 

5 Elev 4 
plus några 
fler 

[säger i kör] 
köttbullar # 
potatismos 

  

6 Lärare A ja de e bra [skratt] # 
potatismos  
 

uppföljning notering 

7 Elev 7 potatisgratäng 
 

  

8 Lärare A gratäng  ja uppföljning notering 
 

9 Elev 8 sill   
10 Lärare A ja  just det # det äter 

vi också # 
 elevexpansion 

 
 

  ja ni kan flera 
traditionella 
maträtter # kanske 
någon säger att pizza 
är traditionell 
maträtt #  jag vet 
inte # men # det har 
nästan blivit det # 
ibland kan man säga 
det kanske # mm 

 egenexpansion 
 
 

Figur 5. Analysschema över förhandling om ordet matvanor 

 

I denna sekvens finns en egenexpansion vilket är den första repliken i talhandlingen (se 

replik 1). Läraren inleder med att ställa en sluten fråga " det är vad man äter va?" och 

ger också själv svar på frågan samtidigt som läraren skriver upp ordet matvanor på 

tavlan. Här lämnas inget utrymme för eleverna att tänka eller ge förslag till vad ordet 

skulle kunna betyda vilket kanske hade lett till intressanta förslag. Elev 1 ställer en 

motfråga "samma kultur?", och ytterligare en elev säger "det är som tradition" (se replik 

2 och 3). Läraren vidareutvecklar elevernas svar genom att säga att det kan vara 

traditionell mat och skriver upp traditionell mat på tavlan. Här vidareutvecklas ordet 

genom att en följdfråga ställs (se replik 4). Läraren frågar om eleverna kan någon 

traditionell svensk maträtt. Eleverna antecknar det som läraren skriver på tavlan och 

flera elever ger sedan förslag på vad svensk traditionell mat kan vara exempelvis 

köttbullar, potatismos, potatisgratäng och sill (se replik 5, 7 och 9). Läraren bekräftar 
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alla förslag och vidareutvecklar slutligen genom att säga att t.o.m. pizza kanske har 

blivit en traditionell maträtt.  

Det finns två elevexpansioner och två noteringar som är positiva bekräftelser, vilket 

är positivt när det gäller ordinlärning eftersom läraren framkallar att eleverna 

gemensamt får fram flera förslag på vad svenska matvanor skulle kunna vara. Läraren 

lyfter och vidareutvecklar på så vis elevernas egenproduktion om svenska matvanor 

eftersom ordet sätts in i redan kända sammanhang vilket ger ytterligare djup i ordets 

betydelse, samt gynnar ordinlärningen. Läraren stöttar eleverna genom att ge positiva 

bekräftelser på deras svar och också genom att använda deras egna erfarenheter för att 

diskutera vidare. En av eleverna har exempelvis använt ordet tradition i början, vilket 

läraren vidareutvecklar till traditionell och sedan upprepar detta ord flera gånger i 

diskussionen. Eleverna antecknar dessutom flitigt de förslag som skrivs upp på tavlan 

och kan på så vis förstärka sin inlärning och förståelse av ordet.  

4.4 Förhandling om ordet porös 

I följande två förhandlingar redovisas utdrag från komvux där orddiskussioner i en 

skönlitterär text förekommer. Klassen har enskilt läst boken; "Ett ögonblicks verk" av 

Anders Paulrud (se bilaga 3). Lärare B undervisar här i sin egen klass med 15 elever. 

Målet med genomgång av ord som förekommer i boken är för att läraren vill se om 

eleverna förstår undertonerna samt om de förstår de ord som ofta förekommer i andra 

kontexter än vad de är vana vid, s.k. metaforer. Dessa kan vara speciellt besvärliga vid 

andraspråksinlärning Lindberg (2005). Lektionen börjar med visning av en filmsekvens 

på bara några minuter. Det är en turistfilm av en stad och det är också inledningen på 

den bok samtliga elever har läst enskilt. Efter filmvisningen berättar läraren att de ska 

ha en genomgång av vissa utvalda ord i boken med start i kapitel 1, I den lilla sömnen 

(se bilaga 3) och i samtal utspelas följande: 

Transkriptionsexempel 4. Förhandling om ordet porös 

 

 LB: några rader längre ner står det porös # porös # hittar ni det # det står #      
 [ läser innantill] tydligt se de svartblå fläckarna i isen och hur  porös den 
är i  kanterna 
E7:  ja den porös [pekar på näsan] 
LB: det är porer [skratt] # por #ehh men det är inte riktigt porös 
E8: små hål i mellan 
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LB:  ja den är porös # inte så där kompakt va utan luftig # så här ja [visar 
prickar med pekfingret i luften] # ee # ska vi se # om jag har några mer 

 

Repliknr Informant Replik Interaktionsdrag Språkhandling 

1 Lärare B några rader längre ner 
står det porös # porös # 
hittar ni det # det står 
[läser innantill] tydligt se 
de svartblå fläckarna i 
isen och hur  porös den är 
i kanterna 
 

Initiativ fråga 

2 Elev 7 ja den  porös [pekar på 
näsan] 

respons  

3 Lärare B det är porer [skratt] # por 
# 

 notering  

  ehh men det är inte riktigt 
porös 

 elevexpansion 

4 Elev 8 små hål i mellan   

5 Lärare B Ja # den är porös #  inte 
sådär kompakt va utan 
luftig # så här ja [visar 
prickar med pekfingret i 
luften] # ee # ska vi se 
om jag har några mer 

uppföljning elevexpansion 

 

Figur 6. Analysschema över förhandling om ordet porös 

 

I denna orddiskussion inleder läraren med att fråga vad ordet porös betyder och läser 

inledningsvis meningen där ordet finns med (se replik 1). Läraren inväntar svar från 

eleverna och de får tid att fundera. Ganska snart kommer det ett svar även om svaret är 

fel (se replik 2). Läraren noterar elevens svar som ett led i förhandlingen och förklarar 

att det är en por som finns på näsan, det är inte ordet porös som efterfrågas. Orden por 

och porös låter lika i uttalet och därav kan man tänka sig att denna gissning beror på 

elevens lexikaliska medvetenhet att ord kan utvecklas från samma stam och få likartade 

betydelser. Läraren tar dock inte upp en vidare diskussion av elevens missuppfattning 

och tar inte möjligheten att expandera elevens svar för att diskutera olika betydelser och 

ordbildningsfrågor med utgångspunkt från por och porös. En annan elev kommer med 

en förklaring av ordet och läraren bekräftar och vidareutvecklar genom att ge ordet ett 

motsatsord kompakt och en synonym luftig (se replik 4), vilket är en annan 

ordinlärningsstrategi som förhöjer ordkunskapen istället för att förenkla och 
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konkretisera. Detta är en positiv strategi för avancerade språkinlärare eftersom de får 

tillgång till både fler ord och synonymer Enström (2004). 

 I denna sekvens finns en elevexpansion där läraren vidareutvecklar ordet porös. I 

sista repliken där elevexpansionen sker följs ordet upp och förklaras vilket är positivt, 

dock utnyttjar inte läraren möjligheten att förstärka ordet ytterligare genom att skriva 

upp det på tavlan. Läraren använder sig dessutom av kroppsspråk under förhandlingen 

vilket förtydligar och konkretiserar ordens betydelse och förenklar därvid inlärningen. 

Det är en relativt lågmäld klass och det är inte många elever som talar spontant. I detta 

samtal är det endast några få som yttrar sig och sekvenserna blir ganska korta men 

diskussionerna kunde ha byggts ut betydligt mer om läraren expanderat elevernas 

kortfattade förslag lite mer utförligt och kunde då kanske ha dragit in fler elever i 

samtalet. Det kan vara särskilt svårt att finna rätt betydelse av ord då ett ord används 

ganska specifikt i skönlitteratur som i detta fall. Av den anledningen är det extra 

angeläget att utvidga diskussionen. Samtalet om ordet porös utspelar sig bara över några 

få repliker men läraren kunde ha visat hur man kan använda orden por och porös  i olika 

kontexter genom att ge konkreta exempel och på så vis befästa inlärningen och skapa 

djupare förståelse av ordens betydelser.  

4.5 Förhandling om ordet blåmärke  

Följande utdrag är en fortsatt diskussion av orden i det utvalda kapitlet i boken med 

lärare B på komvux och ser ut så här: 

Transkriptionsexempel 5. Förhandling om ordet blåmärke 

 

L:  ett par rader längre ner så står det [läser innantill] havet har fått några 
rejäla blåmärken # # har ni några blåmärken 

E3: på mig [tittar sig på armen och skrattar] 
E4: när isen blir bruten och havet # det kommer vår ee # isen smälter och blir 

lite tunnare så det och havet # ee # den blir mildare så den  # ee+ [läraren 
avbryter och fyller i] 

L: när isen försvinner så blir det blått men va# va # alltså blåmärken brukar 
man ju inte, man brukar ju inte prata om blåmärken när det gäller hav när 
pratar man om blåmärken 

E2:  när man slår sig 
E8:  när isen melter # på lite olika platser # vi ser ut på djupet # på vatten+ 
L: [läraren avbryter ] men tänker man på blåmärken # aha havet # 

blåmärken # vad tänker man på när man hör ordet blåmärken # 
E4: blåmärke på hud 
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L: ja # att man är slagen ja # jag tror att jag har ett blåmärke här [visar 
armen] men jag tror att det börjar bli lite grönt nu tycker jag # ett 
blåmärke # det står att havet fått några rejäla blåmärken # det är precis 
det som ni säger här att det är ju det att havet börjar bryta igenom och 
man ser att det är blått emellan # men sen fortsätter författaren den här 
bilden # havet har fått några rejäla blåmärken och det är väl inget man 
precis tänker på # när det gäller havet # # men sen så fortsätter 
författaren [läser innantill] den vet att den är slagen # och precis som X 
sa # blåmärken får man ju av ett slag ## nu tänker jag läsa det första 
stycket för det är så fint # 

 

Repliknr: Informant Replik Interaktionsdrag Språkhandling 

1 Lärare B ett par rader längre ner 
så står det havet har fått 
några rejäla blåmärken 
# # har ni några 
blåmärken 

Initiativ fråga 

 

2 Elev 3 på mig [tittar sig på 
armen och skrattar] 

  

3 Elev 4 när isen blir bruten och 
havet # det kommer vår 
# ee # isen smälter och 
blir lite tunnare så det 
och havet ee # den blir 
mildare så den ee+ 
[läraren avbryter och 
fyller i] 

  

4 Lärare B när isen försvinner så 
blir det blått men va # 
va, # alltså blåmärken 
brukar man ju inte # 
man brukar ju inte 
prata om blåmärken när 
det gäller hav # när 
pratar man om 
blåmärken 

uppföljning egenexpansion 

5 Elev 2 när man slår sig   

6 Elev 8 när isen melter # på lite 
olika platser # vi ser ut 
på djupet # på vatten + 
[läraren avbryter] 

  

7 Lärare B men tänker man på 
blåmärken # aha havet 
# blåmärken # vad 
tänker man på när man 
hör ordet blåmärken 

uppföljning egenexpansion 

8 Elev 4 blåmärke på hud   
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9 Lärare B ja # att man är slagen 
ja, jag tror att jag har 
ett blåmärke här [visar 
armen] men jag tror att 
det börjar bli lite grönt 
nu tycker jag #ett 
blåmärke #  

uppföljning 

 
 

 

elevexpansion 

10  det står att havet fått 
några rejäla blåmärken 

uppföljning egenexpansion 

11  # det är precis det som 
ni säger här att det är ju 
det att havet börjar 
bryta igenom och man 
ser att det är blått 
emellan # men sen 
fortsätter författaren 
den här bilden # havet 
har fått några rejäla 
blåmärken och det är 
väl inget man precis 
tänker på # när det 
gäller havet 

uppföljning elevexpansion 

12  men sen fortsätter 
författaren [läser 
innantill] den vet att 
den är slagen och 
precis som X sa # 
blåmärken får man ju 
av ett slag # # nu 
tänker jag läsa det 
första stycket för det 
tycker jag är så fint# 

uppföljning egenexpansion 

 

 

Figur 7. Analysschema över förhandling om ordet blåmärke 

 

I denna sekvens tar läraren initiativ och frågar om eleverna har några blåmärken? Den 

första eleven tittar på sig själv och förstår vad läraren är ute efter. Elev 4 ger sig på att 

förklara ordet i dess kontext vilket är svårt då det är en metafor. Det är främst i 

skönlitteratur, ord som dessa kopplas samman med naturen. Läraren avbryter samtalet 

och fyller i meningen och fortsätter elevens förklaring (se replik 4). Här inväntar inte 

läraren elevens utlägg för att se vad denne kommit fram till. Läraren fortsätter samtalet 

genom att ställa en öppen fråga "när pratar man om blåmärken" (se replik 4) vilket leder 

till ett korrekt svar dvs. att man får ett blåmärke när man slår sig. Elev 8 är fortfarande 

kvar i tanken på att det blå havet syns när isen smälter och verkar vara på väg att 

komma med en förklaring på vad som menas med att havet har fått ett par rejäla 

blåmärken (se replik 6). Men läraren avbryter och leder tillbaka samtalet till blåmärket 

som fysiskt fenomen och ställer en fråga (se replik 7) vilket leder till rätt svar (se replik 
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8) av elev 4. Därefter upprepar läraren ordet och visar sin arm samtidigt som hon 

återkopplar till det eleverna har svarat. Läraren gör en lång utläggning om blåmärken 

och både återkopplar och upprepar det eleverna tidigare sagt vilket kan gynna elevernas 

förståelse. Texten läses ytterligare en gång av läraren vilket skulle kunna vara bra med 

tanke förstärkning av betydelsen.  

Ordet blåmärke förekommer vanligtvis inom ett annat ämnesområde och kan vara 

svårt för andraspråksinlärare när det uppträder metaforiskt i en annan kontext. I denna 

sekvens ser vi ett typiskt lärarlett samtal där läraren styr in eleverna i det som hon anser 

vara rätt riktning i diskussionen. De blir avbrutna och inledda mot "rätt" spår för att 

komma fram till det som läraren har i tanken. Eleverna tycktes inte ha problem med 

betydelsen av ordet blåmärke medan läraren flera gånger ber dem att specificera just 

den betydelsen. I denna sekvens får man uppfattningen att läraren är så fokuserad och 

engagerad med att få fram just det hon vill komma fram till att hon styr bort elevernas 

spontana produktion och inte låter dem tala färdigt. Det blir inte heller någon slutlig och 

avgörande diskussion om metaforen om isen som är slagen och fått blåmärke, utan 

läraren övergår i stället till att själv läsa upp metaforen igen.  

5 Diskussion 
Syftet med studien har varit att belysa och diskutera hur lärare för vuxna elever 

interagerar med sina elever vid orddiskussioner och om de tar tillvara elevernas egna 

resurser för optimal inlärning genom att exempelvis befrämja elevernas egen produktion 

Swain (1985,1995) och ge dem möjligheter till revidering och omstrukturering av 

inlärarspråket (se te.x. Long 1981, 1982 och Lindberg 2004).  

Orden som diskuteras på grundläggande nivå tillhör främst de vardagliga och mindre 

frekventa exempelvis matvanor, gård och övertyga, medan orden på komvux generellt 

sett är svårare eftersom de är hämtade från skönlitteraturen och bl.a. ingår i metaforer 

och återkommer i en helt annan kontext (se bilaga 3) än i elevernas vardag. Enström 

(2004) påpekar att skönlitterära författare i allmänhet använder en annan sorts ord och 

de kan därmed ofta bli oförutsägbara. 

Analyserna av uppföljande förhandlingar i klassrummen vid orddiskussioner visar att 

lärarna visserligen har meningsskapande förhandlingar och diskussioner om ords 

betydelser men att det finns förhandlingar som skulle kunna bli bättre och främja 

ordinlärningen ännu mer.  
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Några befrämjande strategier som lärarna använder sig av är att ge eleverna 

bekräftelse i vissa förhandlingar och utveckla deras inlägg. Lärarna stärker elevernas 

ordinlärning på flera olika sätt exempelvis genom att låta eleverna lyssna, läsa och titta 

på film samt genom att ta upp de olika orden till diskussion, upprepa dem och skriva 

upp dem på tavlan. Denna variation har betydelse för ordinlärning och överrensstämmer 

med Enström (2004) som hävdar att ord i allmänhet bör förekomma upprepade gånger i 

olika kontexter för att betydelsen ska kunna ringas in. Detta överrensstämmer också 

med vad som föreskrivs i styrdokumenten där det framhålls att eleven ska ges 

upprepade möjligheter att utveckla sitt språk och fördjupa sin ord- och 

begreppsförståelse Skolverket, SKOLF (2012:56ff). Gemensamt för lärarna är att de går 

igenom ord för ord som kan vålla svårigheter i texterna och oftast är det elevernas egna 

förslag som skrivs upp på tavlan vilket innebär att läraren bekräftar och vidareutvecklar 

(elevexpansion) och på så vis stöttar eleven i dennes egenproduktion. Denna stöttning är 

av stor betydelse hävdar Gibbons (2010) som menar att stöttning "scaffolding" är en 

tillfällig hjälp som lärare ger för att eleven senare ska kunna utföra samma sak utan 

hjälp längre fram. 

 Vid några orddiskussioner händer det att lärarna både upprepar, bekräftar och lyfter 

fram elevernas förslag samtidigt som de antecknar och läser ord och fraser, vilket skapar 

möjlighet för en djupare förståelse. Lärarna följer upp och vidareutvecklar 

diskussionerna i vissa fall genom att både använda motsatsord och synonymer, vilket 

kan utvidga ordkunskapen och förbättra inlärningen genom variation och precision av 

språket Enström (2004). Detta överrensstämmer också med ämnets syfte då 

undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att införskaffa ett rikt ordförråd för att 

utveckla ett varierat och nyanserat språkbruk Skolverket, SKOLF (2012:13). 

Enligt analyserna är det dock i huvudsak lärarna som står för förklaringarna av orden 

och orddiskussionerna. Anledningen till att eleverna inte får större utrymme i 

interaktionen kan bero på flera faktorer. Det är relativt lågmälda klasser, eleverna vill 

inte svara fel eller göra bort sig inför sina klasskamrater, de är medvetna om 

inspelningstillfället, men framförallt lyssnar inte lärarna alla gånger på elevernas utlägg 

utan avbryter vid några tillfällen elevernas interaktion vilket kan ha betydelse för att 

eleverna delaktighet i orddiskussionerna. Vid de tillfällen då lärarna avbryter eller ger 

svar på frågan själv har det heller inte lett till någon förhandling i diskursen och 

möjligtvis hämmat eleverna vid deras försök till egen produktion. Vid förhandling i en 

talsituation skapas det enligt Longs interaktionshypotes (1981 & 1983) en förutsättning 
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för inlärning. Vid sådana förhandlingar kan språket anpassas efter andraspråkstalarens 

nivå, vilket gynnar inlärning. Enligt Long (1981 & 1983) behöver inläraren alltså få 

återkoppling på både ofullständiga och inkorrekta som fullständiga och korrekta 

yttranden för att skapa så många inlärningsmöjligheter som möjligt. Även Swain (1985, 

1995) betonar interaktionens betydelse och hur viktigt det är med förhandling, 

expansioner och omformuleringar i en talhandling eller andra rättelser för att bli 

medveten om sitt eget språkliga utflöde och därmed kunna reflektera över sitt eget 

lärande. Att lärarna inte ger eleverna tillfälle till att själva omformulera sig och 

återkoppla medför således att eleverna förlorar de möjligheter till inlärning som 

situationen skulle kunna erbjuda.  

I några fall inväntar inte läraren svaret från eleverna utan avbryter och ger svar på 

frågan själv dvs. ger inte eleverna tillräckligt med tid och utrymme för att det ska bli en 

ömsesidig dialog och på så sätt kunna gynna ordinlärningen. I Haijers studie från (2005) 

menar hon att elever måste få större talutrymme för att få mer flyt i språket. Haijers 

forskning visar på att interaktiva lärare som ger mer tid till elevaktivitet mellan sina 

instruktioner får elever som är mer ifrågasättande och diskuterar mer. Enligt Haijer 

(2005) visar studier att det sällan sker förhandling om innebörden av ord, utan det är 

oftast lärarna som förklarar orden, vilket i sin tur försämrar ordinlärningen.  

Ett annat gemensamt mönster jag funnit i några av förhandlingarna är då lärarna 

ställer en fråga. Då svarar eleven och läraren ger antingen bekräftelse på svaret att det är 

rätt uppfattat (feedback) eller går läraren vidare till nästa ord/fras utan att ta upp en 

vidare diskussion av det eventuella ord eleven misstolkat. Detta leder inte till någon 

dialog utan följer det typiska IRF (initiativ - respons - feedback). Här blir också elevens 

interaktion begränsad eftersom det inte ges utrymme för några elevinitiativ. Detta 

hävdar också Sinclair och Coulthard (1975), Lindberg (2010) och Gibbons (2010) då de 

i sina undersökningar menar att typiska lärarstyrda lektioner inte ger något större 

utrymme för interaktion och förhandling utan följer istället IRF - mönstret vilket inte 

ger utrymme för analys eller reflektion utan endast ger förväntade svar inom givna 

ramar. De hävdar också att det s.k. ”tredje draget” dvs. feedbacken är särskilt viktigt då 

det innebär att läraren stimulerar till vidare samtal genom att exempelvis ställa frågor 

eller be eleven förklara mer utförligt vad han eller hon menar. I denna studie utgår 

frågorna lärarna ställer främst från vad och när, förutom då lärarna ställer öppna frågor, 

vilket leder till en vidare diskussion och är positivt. Detta överrensstämmer med 

Gibbons (2010) då hon menar att frågor som lärare ställer bör inledas med ord som hur 
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eller varför för att leda till en ökad dialog, reflektion och en ökad interaktion istället för 

frågorna vad, vem eller när som sällan leder vidare till förhandling eller dialog.  

Sammanfattningsvis visar denna studie på förekomsten av förhandlingar som skulle 

kunna bli mer meningsfulla och ge större möjlighet till inlärning om lärarna var mer 

lyhörda för elevernas inlägg och följde upp deras försök till ordförklaringar på ett mer 

följsamt sätt. Studiens resultat belyser vikten av att uppmärksamma interaktionen i 

klassrummen och att det ofta krävs endast små justeringar i uppföljningen i lärarledda 

samtal för att befrämja språkinlärningen (jfr Svensson 2013). Om elevers svar och 

funderingar tydligare skulle ses som tillgångar i klassrummen skulle det förmodligen 

innebära mer klassrumsinteraktion och därmed skulle förhandling av ord i sin tur leda 

till ett större ordförråd. Gibbons (2010) hävdar också att om elevers interaktion 

stimuleras och oväntade svar inte ses som felaktiga leder det till dialoger och 

ordinlärning. Elever vågar ta för sig mer och delta i diskussioner om de känner att 

svaren inte måste vara det som förväntas.  

Jag vill med några ord av Lindberg (2004) avsluta min undersökning genom att säga 

att alla lärare bör tänka på att sträva efter att inte styra och dominera i klassrummet utan 

istället medvetet stötta elevernas försök i att tolka, förstå och yttra sig på det nya 

språket. Ge eleverna uttryck för sina egna tankar, frågor och idéer både muntligt och 

skriftligt så mycket som möjligt och slutligen; ge eleverna mer betänketid som i sin tur 

skapar möjlighet till dialog och en ökad explicit förståelse. 

6 Slutsatser och vidare forskning 
I denna studie har vi fått följa två lärares lektioner där orddiskussioner förekommit med 

vuxna andraspråkselever för att ta reda på om deras arbetssätt kan tänkas fördjupa och 

utveckla elevernas kunskaper om ords betydelser genom att ta tillvara på elevernas egna 

resurser i orddiskussioner. Analyserna av förhandlingar i klassrummen vid 

orddiskussioner visar att lärarna har meningsskapande förhandlingar och diskussioner 

om ords betydelser men att det finns förhandlingar som skulle kunna bli bättre och 

främja ordinlärningen ytterligare.  

Några kommunikativa strategier lärarna använder sig av är att de ger eleverna 

bekräftelse i vissa förhandlingar och utvecklar vissa av elevernas inlägg. Dessa 

kommunikativa strategier kan vara genom upprepning av ord, skriva upp ord och fraser 

på tavlan, lyssna på ord och text genom en förinspelad CD, lyssna och se på film om de 

ord och texter de samtalar om, kroppsspråk och ibland tillrättavisande vid uttal. Denna 
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variation har betydelse för ordinlärning och kan tänkas befrämja elevernas inlärning av 

ords betydelser. I vissa fall följer lärarna upp elevernas produktion och vidareutvecklar 

(elevexpansion) och på så vis stöttar eleven i dennes egenproduktion. Vid ett tillfälle 

använde läraren både ett motsatsord och en synonymer vilket också främjar och 

fördjupar elevens ordinlärning (Enström 2004). Enligt analyserna och något som kan 

vara mindre gynnsamt för elevernas inlärning är att det i huvudsak är lärarna som står 

för förklaringarna av orden och orddiskussionerna och på så vis lämnas det inget 

utrymme för eleven att producera något. I vissa fall avbryter lärarna elevernas försök till 

egenproduktion eller ger svar på frågan själv i orddiskussionen. Detta leder inte till 

någon förhandling i diskussionen utan kan istället hämma elevernas produktion. Vissa 

förhandlingar i orddiskussionerna följer det typiska IRF (initiativ - respons - feedback). 

Då blir också elevens interaktion begränsad eftersom inget utrymme ges till 

elevinitiativ. Förhandlingarna skulle kunna bli mer meningsfulla och främja inlärningen 

i större utsträckning om lärarna uppmärksammade elevernas försök till ordförklaringar 

på ett mer följsamt sätt. Studiens resultat visar vikten av att uppmärksamma 

interaktionen i klassrummen och att det ibland endast krävs små förändringar i 

uppföljningen av lärarledda samtal för att befrämja språkinlärningen. Avslutningsvis 

arbetar lärarna på ett varierat och genomtänkt sätt med orddiskussionerna och fördjupar 

och utvecklar diskussionerna ett flertal gånger. Dock skulle de kunna lämna ett större 

utrymme åt eleverna stundtals genom att utnyttja deras försök till egenproduktion och 

bygga vidare på deras egna resurser i större utsträckning. Detta utökade sociala samspel  

skulle vara det ultimata för att nå en optimal inlärning av ords betydelser i 

andraspråkssammanhang. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har flera frågor väckt mitt intresse för vidare forskning. En av dem 

är att det skulle vara intressant att bedriva denna studie i ett större och i ett mer 

omfattande perspektiv samt under en längre tidsperiod. Här skulle man då även kunna 

analysera genusfrågor i undervisningen, dvs. om interaktionen skiljer sig åt mellan 

kvinnliga och manliga lärare och vad det i så fall skulle kunna beror på?  
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