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Sammandrag 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka interaktionen mellan lärare och 
elever i flerspråkiga klassrum. En grundskolelärares boksamtal i två klasser med 
flerspråkiga elever observerades och spelades in vid två tillfällen. Materialet har 
transkriberats och analyseras med fokus på vilka pedagogiska arbetssätt läraren 
använder i sin dialog med eleverna i avseendet att verka språkutvecklande. Mer precist 
studeras lärarens uppföljningar av elevsvar och huruvida dessa uppföljningar kan anses 
vara språkutvecklande eller inte enligt tidigare forskning. Det studeras också i vilken 
utsträckning läraren tar tillvara elevernas tidigare erfarenheter och modersmål i 
diskussionerna. Resultatet visar att läraren i stor utsträckning tar till vara elevernas svar 
och införlivar dem i den fortsatta diskussionen, vilket framhålls av tidigare forskning 
som språkutvecklande. Läraren använder sig likaså ofta av elevernas tidigare 
erfarenheter för att knyta samman det eleverna redan vet med de nya ämnena i skolan. 
Däremot skulle läraren i högre grad kunnat använda sig av och uppmärksammat 
elevernas olika modersmål. 
 
Engelsk titel: 
"Teachers' educational actions and their effect on language development in multilingual 
classrooms – a qualitative study"
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1 Inledning 
Svenska skolan möter idag flerspråkiga elever med olika språkliga och kulturella 
erfarenheter. Att verka för dessa elevers möjligheter till optimal inlärning och 
tillgodogörande av kunskap är troligen ett önskemål hos alla lärare. Frågan är hur man 
kan gå till väga för att genomföra detta. De flesta lärare kan säkert känna igen sig i 
frustrationen över att inte veta just hur man ska införliva de krav som skolans värld 
ställer på de flerspråkiga eleverna. Forskning har visat att samtalet är en bra grund för 
inlärning både om och på språket (Lindberg 2005; Gibbons 2010). Hur kan man bedriva 
ett utvecklande samtal i klassrummet? För att de flerspråkiga elevernas utveckling ska 
kunna gynnas måste samtalen tillåta eleverna att förhandla, diskutera och omformulera 
sina tankar muntligt (Lindberg, 2005). Vygotskij (2001) skriver om den närmaste 
utvecklingszonen och vikten av stöttning för att individer med tiden ska kunna avancera 
till allt högre nivåer i olika aktiviteter. Detta kan appliceras på skolans värld, där läraren 
stöttar eleverna att nå högre nivåer i enlighet med skolans förväntningar. Norrby (2014) 
skriver att samtalet i sig är en grundläggande social aktivitet och i forskningsöversikten 
som presenteras nedan visas interaktionens betydelse för tillägnandet av ny kunskap och 
dess del i identitetsskapandet (Cummins, 2000). Interaktion i detta sammanhang avser 
det sociala samspel som utspelar sig dagligen i alla klassrum med fokus på hur läraren 
ställer frågor och följer upp elevers svar. Lärares uppföljningar kan delas in i så kallade 
språkhandlingar. I denna uppsats klassificeras dessa enligt Svensson (2013a). Det som 
studeras i föreliggande uppsats är alltså de språkhandlingar som en svenska som 
andraspråkslärare på mellanstadiet använder för att ge ökade förutsättningar för 
flerspråkiga elever att utveckla sitt språk och stärka sin identitet. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att studera klassrumsinteraktion och ge exempel på hur en lärare 
agerar i arbetet med flerspråkiga elevers språkliga utveckling och identitetsskapande. 
Frågeställningarna konkretiseras som följande: 
 

• Använder läraren sig av uppföljningar i undervisningen? I så fall – kan de ses 

som språkutvecklande? 

• Tar läraren hänsyn till aspekter som elevernas flerspråkighet och tidigare 

erfarenheter? I så fall, på vilket sätt? 

 

1.2 Avgränsningar 
Det valda uppsatsämnet har många möjliga sidospår och därför är en tydlig avgränsning 
nödvändig. Innehållet i uppsatsen handlar om interaktion mellan lärare och elever i 
flerspråkiga klassrum med fokus på om och hur lärarens språkhandlingar kan ses som 
språkutvecklande enligt den forskning som presenteras. Inga kvantifierande språktest 
kommer att göras på eleverna för att mäta eventuell inlärning, då studien är av kvalitativ 
karaktär. 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis finns ett sammandrag med uppsatsens viktigaste delar. Därpå följer 
inledningen med syfte och de aktuella frågeställningarna. I kapitel två presenteras en 
övergripande forskningsöversikt där fältet interaktion och samtal först får en kort 
genomgång och följs av en insnävning mot interaktion i flerspråkiga klassrum. Därefter 
redovisas de metodkvalitativa utgångspunkter och studiens procedur i kapitel tre. I det 
fjärde kapitlet återfinns resultatavsnittet med transkriptioner och tillhörande analyser 
vartefter det presenteras en diskussion där resultatet sätts i förhållande till den tidigare 
forskningen. I slutet finns summerande avsnitt med slutsats, metodkritik och referenser 
och allra sist bifogas i sin helhet de transkriptioner som i analysen presenterats 
uppdelade. 
 

2 Forskningsöversikt 
Nedan presenteras forskning som behandlar interaktion som fenomen. I det första 
stycket redogörs kort för några teoretiska och analytiska utgångspunkter, följt av en 
insnävning mot interaktionmönser i skolan ur ett andraspråksperspektiv. 
 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande och samtalsanalys 
Vygotskij lade grunden för det sociokulturella perspektivet på lärande (Vygotskij, 
2001). Han undersökte interaktionens roll vid förstaspråksinlärning och betonade vikten 
av stöttning från en mer kompetent person (förälder eller lärare). Han menade att 
samtalet är nyckeln i den kognitiva utvecklingen och att barnet hela tiden utvecklas med 
hjälp av stöttning i den så kallade närmaste utvecklingszonen. Det barnet kan göra med 
hjälp ena dagen, kan det göra själv nästa dag. Vygotskij ansåg att kunskap borde ses 
som något ofärdigt, något som man skapar tillsammans med andra i en social kontext. 
Hur man skapar kunskap är olika men ett sätt kan vara genom att samtala och diskutera 
(Lindberg, 2005). Norrby har redogjort för samtalet som fenomen och menar att ”… det 
är i samtal med andra som vi blir till som sociala varelser.” (Norrby 2014: 13). 
Samtalets betydelse för människans sociala liv och förhållande till sin omgivning kan 
kopplas samman med Vygotskijs sociolingvistiska perspektiv – hur de sociala 
faktorerna spelar in i språkliga uttryck. Vidare kan man snäva in ytterligare mot den 
interaktionella sociolingvistiken som är inriktad mot hur deltagare interagerar och 
tillsammans skapar kommunikation och kontext. Samtalsanalysen, som ser interaktion 
som en process i naturligt uppkommet samtal, kan användas för att kartlägga denna 
interaktion eller diskurs (Norrby, 2014). 
 

2.2 Förhandlingar, inflöde och utflöde 
Lindberg (2005) skriver om förhandlingar och dess förhållande till inlärning och 
kommunikationsstrategier. Hon förklarar fenomenet som ett givande, tagande och 
kompromissande där de samtalande förtydligar, bekräftar och kontrollerar yttranden. 
Lindberg skriver att förhandling som problemlösande strategi till och med är en 
förutsättning för inlärning på andraspråket. Utan anpassning i form av förhandlingar 
skulle mycket i samtalet gå inläraren förbi. Lindberg hävdar att utflöde är minst lika 
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viktigt som inflöde, då utflöde leder till inlärning när det dels genererar nytt inflöde (och 
för vidare dialogen), dels att inläraren testar, utvidgar och skapar sitt eget språk. Alltså 
är aktivitet från inlärarens sida en viktig del för inlärning, enligt Lindberg. 
 
Lindberg (2005) stödjer sig på Swain (1985, 1995), som betonar utflödets centrala roll 
för andraspråksinlärning och framhåller vikten av att eleverna får delta i språklig 
interaktion. Interaktionen ska kräva ett aktivt och kvalificerat deltagande. Swain (1985, 
1995) har framlagt hypotesen om begripligt utflöde, där den egna produktionen är en 
förutsättning för optimal inlärning. För att uppnå detta krävs en hög språklig nivå – 
inläraren ska processa både semantik och syntax för att lyckas. Inlärarens behov av 
återkoppling, som förhandlingar, rättelser, expansioner, omformuleringar och 
reparationer, är likaså något som Swain betonar. Lindberg framhåller också vikten av att 
låta eleverna använda sig av olika kompensatoriska strategier för att överbrygga 
eventuella språkliga hinder även om det inte alltid ger språkligt sett korrekta former. 
Utflödets roll för inlärning har kritiserats, skriver Lindberg. Kritiker menar att 
förhandlingar inte nödvändigtvis måste leda till inlärning, till exempel om inläraren av 
rädsla för att verka påfrestande och trög, undviker att fråga om. Man menar att ett 
samtal inte klarar av hur många omförhandlingar som helst innan det brakar samman. 
Förhandlingar kan dock fungera som signaler för samförstånd och solidaritet och till 
slut sänka känslobarriären, som också kan påverka samtalskvaliteten. Den sociala 
kontext där samtalet äger rum påverkar alltså själva samtalet, som den ovan 
presenterade forskningen har påvisat. Det sociala rum vi nu ska titta närmare på är 
klassrummet och följande paragrafer redogör översiktligt för den forskning som gjorts 
på området interaktion mellan lärare och flerspråkiga elever. Till en början presenteras 
det traditionella interaktionsmönster som merparten av den pedagogiska undervisningen 
följer. 
 

2.3 Traditionell klassrumsinteraktion 
Sinclair och Coulthard (1975) grundade den lingvistiska diskursmodellen Exchange 

Structure Model, ESM som bygger upp diskursen utefter fem enheter; lektion, 

transaktion, replikskiften, drag och handlingar. De två förstnämnda hänger samman och 
visar på den kontext där diskursen sker. I ett replikskifte finns de tre dragen initiativ, 

respons och uppföljning och det är i sin tur i dessa drag man kan urskilja olika 
språkhandlingar som läraren använder i sin dialog med eleven. Sinclair och Coulthards 
analysmodell bygger på ett sedan länge typiskt sätt att bedriva undervisning där grunden 
ligger på att förmedla kunskap genom så kallade testfrågor, med ett eller flera 
förutbestämda svar. De informationsfrågor som däremot används för kommunikation i 
den ”verkliga världen” och där svaret inte är känt, brukas sällan i skolan (Lindberg, 
2005). Interaktionssekvensen består av ett utbyte av ett antal yttranden som är relaterade 
till varandra, där läraren vanligtvis initierar ämnet med en fråga eller uppmaning, eleven 
svarar och läraren följer upp med ett bekräftande om svaret var bra eller inte. Detta 
mönster leder ofta till mycket korta elevsvar och minskar chanserna till språkutveckling 
eftersom syftet blir att reproducera istället för att producera. Sinclair och Coulthards 
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ESM (1975) kan användas för att analysera det maktspel som traditionell 
klassrumsinteraktion tenderar att bibehålla. 
 

2.4 Interaktionens relation till makt och identitet 
Cummins har studerat minoritetsgruppers samhällsställning i allmänhet och flerspråkiga 
barns skolsituation i synnerhet. Cummins (2000) ser maktförhållanden som antingen 
tvingande eller kollaborativa. ”Tvingad makt” kännetecknas i stora drag av ett 
bibehållande av över/underordnande mellan olika samhällsgrupper medan den 
kollaborativa strävar efter ett likställt förhållande mellan grupperna. Cummins menar att 
makt genereras i interaktion mellan deltagarna och att den faller antingen åt att bli 
”tvingad” eller kollaborativ. Om man som lärare vill eftersträva elevframgång kan man 
enligt Cummins endast göra det genom att bekräfta och respektera elevernas identiteter. 
Målsättningen att skapa kollaborativ makt gav han namnet empowerment: ”the 

collaborative creation of power”. (Cummins 2000: 44). Han betonar att elever som 
möter lärare som tar hänsyn till deras identitet och tillåter flera ”röster” i klassrummet 
stärks i sitt självförtroende och i sin vilja att delta i skolrelaterade aktiviteter. Cummins 
understryker att interaktion emellertid aldrig kan bli helt neutral i klassrummet, då den 
hela tiden avspeglar de rådande maktstrukturer som finns i det omkringliggande 
samhället. Följande citat understryker att det är i interaktionens interpersonella rum som 
kunskap, identitet och makt skapas samt förhandlas vilket får konsekvenser för 
elevernas inlärning och skolresultat: ”… these micro-interactions constitute of the most 

immediate determinant of student academic success of failure.” (Cummins 2000: 44). 
Han anser därmed att en pedagogik som arbetar för en genomgripande respekterande 
människosyn är avgörande för de flerspråkiga elevernas framgång i skolan. 
 

2.5 Andraspråksperspektivet 
Gibbons, med många års erfarenhet av andraspråksforskning och undervisning baserar 
sina teorier på Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv på lärande. Hon framhåller 
starkt vikten av lärarens roll som stöttande och samtalets roll för lärandet (Gibbons 
2010, 2013). Även hon påpekar att ett vanligt mönster för klassrumsinteraktion är IRU. 
Hon menar att IRU visserligen kan synliggöra tankeprocesser och logiskt tänkande men 
inte ger utrymme för eleverna att utvecklas språkligt eller djupare kognitivt. Merparten 
av den värdefulla samtalstiden i klassrummet utgörs enligt Gibbons (2013) av läraren 
själv, vilket hänger samman med lärarens roll som ”styrande huvudperson”, och tillåter 
inte eleverna i någon större utsträckning att åta sig uppdraget att initiera ämnen eller 
frågor. Eleverna behöver dialoginriktad undervisning som fokuserar både på form och 
på innehåll, särskilt när det gäller flerspråkiga individer. Gibbons radar upp ett flertal 
uppföljningsdrag som har en positiv inverkan på andraspråksinlärning, däribland 
förhandlingar (presenterat ovan). Hon har också synpunkter på hur man som lärare 
konkret kan förändra sitt agerande i klassrummet för att optimera flerspråkiga elevers 
inlärning, vilket presenteras i punktform nedan (Gibbons, 2010): 
 

• utvidga uppföljningsdraget till att innefatta även eleven för att förlänga 
replikskiftet 
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• vänta med uppföljningen för att ge extra ”tanketid” till eleverna att formulera 
klart sina funderingar 

• ställ autentiska/öppna frågor utan förbestämt svar för att söka djupare förståelse 
och reflektion och låta eleverna bli ”de som vet” 

• ta med elevernas bidrag och erfarenheter i den fortsatta diskussionen för att visa 
att deras deltagande är värdefullt 

• för in skolspråket i syfte att ge eleverna ett mer avancerat ordförråd 
• dra paralleller till tidigare yttranden för att skapa en röd tråd och ge modeller 

för framtida bruk 
 
Svenssons artikel (2013a) tyder på samband mellan de ovanstående punkterna och 
flerspråkiga elevers skolframgång. Hon menar att de lärare som tar in elevernas bidrag i 
samtalet, som i sin tur får ta mycket tid, ger sina elever bättre förutsättningar för både 
språk- och kunskapsutveckling och identitetsinvestering. Denna samtalspedagogik 
minskar allt högre upp i åldrarna med anledning av ett ökat skrivande och större 
faktainhämtning. Svensson menar att ett bibehållande av denna pedagogik för äldre 
elever på en för dem lämplig kognitiv nivå, skulle främja inlärning och engagemang 
(Svensson, 2013a). 
 
Lärarens förhållningssätt och attityd spelar en avgörande roll för flerspråkiga elevers 
skolframgång, som bland annat Cummins (2000) och Svensson (2013a) har påvisat. 
Även Hajer och Meestringa (2010) presenterar, både övergripande och djuplodande, hur 
man explicit kan arbeta med flerspråkiga elever i detta avseende. De betonar bland 
annat att man som lärare bör ha höga förväntningar och vara medveten om de 
flerspråkiga elevernas olika förutsättningar. Att fråga om elevernas tidigare kunskaper 
och väva samman dessa med nya ökar chanserna till att eleverna förstår och tar till sig 
undervisningen, samtidigt som de känner att det de redan kan är värdefullt. Hajer och 
Meestringa presenterar den så kallade pygmalioneffekten (2010), vilket innebär att de 
förväntningar som läraren har på sina elever införlivas i de resultat som eleverna senare 
presterar. Höga förväntningar leder enligt dem till bättre resultat. 
 
Enligt Hajer och Meestringa (2010) bör feedback och förhandlingar bedrivas dialogiskt 
och personligt med eleven. De konkretiserar sina råd utefter tre punkter:  

1) bekräftande/uppmuntrande,  

2) förtydligande/omformulerande och  
3) förbättrande/utvecklande - på tre sätt: 

a) positivt korrigerande: ”Ja, det är såhär du menar…”,  

b) upplysande: ”Om du provar att göra så här istället…” 
c) feedback som stimulerar självreflektion: ”Om du tittar på ditt arbete, tycker 

du att det stämmer med de instruktioner som vi pratade om innan?”  
 
Sammanfattningsvis framhåller forskningen presenterad i detta avsnitt att flerspråkiga 
elever är i behov av tydlig återkoppling med fokus på både innehåll och 
språkanvändning, liksom mycket stöttning och utrymme för förhandlande tillsammans 
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med läraren och kamraterna – allt i en miljö som tar elevernas identitetsskapande i 
beaktning. 
 

3 Metod 
I det följande kommer uppsatsens undersökningsmetod att redovisas under följande 
rubriker: metodiska utgångspunkter, procedur och forskningsetik. 
 

3.1 Metodiska utgångspunkter 
Uppsatsen syftar till att studera klassrumsinteraktion i ett specifikt fall med en lärare 
och därför blir fallstudie den strategi som kommer att följas. Då det är en specifik typ av 
interaktion som ska undersökas (den som utspelar sig i klassrummet) och som sker 
mellan specifika deltagare (lärare och elever), bör metodens huvudsakliga funktion vara 
att iaktta eller observera, vilket är anledningen till att observation har valts som 
forskningsmetod (Denscombe, 2009). Den observerade diskursen kommer att 
analyseras mot bakgrund av Sinclair och Coulthards Exchange Structure Model, ESM 

(1975), en diskursanalytisk modell med fokus på klassrumsinteraktion. ESM har blivit 
kritiserad för att isolera diskursenheter och placera dem under en färdig mall och 
därmed tas ur sitt sammanhang (Norrby, 2014). Analysen kommer därför att försöka 
göras ur ett större perspektiv eftersom interaktion, som Vygotskij (2001) påpekar, alltid 
sker i en omkringliggande (social) kontext och därför bör tolkas utefter den. 
 
I enlighet med Svensson (2013a) väljs därmed ett vidgat begrepp av ESM som 
innefattar även så kallade rekursiva moment, det vill säga att uppföljningarna kan bestå 
av flera drag. Fokus ligger på de språkhandlingar som läraren genomför i sina 
uppföljningar, då det är dessa som är föremål för uppsatsens undersökning. Eftersom all 
uppföljning sker beroende på det som sagts tidigare, klassificeras språkhandlingarna 
därefter. Läraren initierar ett ämne/ord, eleverna svarar (ger respons) och läraren 
fortsätter med uppföljningar, som alltså inte behöver bestå av ett enda drag utan kan 
vara flera. Det är endast det första svaret efter initiativet som kallas respons. Elevernas 
svar på lärarens uppföljningar kommer i sin tur också att klassificeras som 
uppföljningar, så länge de berör det som inledningsvis efterfrågades (initiativet). De 
benämningar för lärarens språkhandlingar som används här är notering, elevexpansion, 

egenexpansion och nolltillskott (Svensson, 2013a). Notering innebär att läraren 
accepterar och värderar elevens svar som positivt eller negativt bidrag i diskussionen. I 
följande analys kommer begreppet notering att användas även för de tillfällen då läraren 
inte värderar svaret, utan endast visar att denne har förstått. Elevexpansion avser när 
läraren tar elevens svar, bygger vidare på det och införlivar det i diskussionen, 
alternativt frågar om förtydligande. Egenexpansion är när läraren bygger vidare på sitt 
eget svar, utan att ta hänsyn till eleven. Nolltillskott avser när läraren inte alls 
uppmärksammar elevens bidrag utan fortsätter obemärkt samtalet. Till Svenssons 
klassificering (2013a) har jag själv adderat en benämning för så kallade elevinitiativ 
vilket lyfter fram de gånger elever bryter in och tar initiativ till en ny diskussion. Det 



 Linnéuniversitetet 
 Kalmar Växjö 
 

7 

drag som följer på elevens initiativ (oavsett vem som gör det) klassas som respons, 
varpå det som samma elev därefter säger blir uppföljning. 
 
Analysen börjar med en klassifikation av drag och språkhandlingar enligt Svenssons 
klassificering (2013a), vilket skrivs fram i transkriptionstabellerna. Språkhandlingarna 
analyseras sedan kvalitativt. De parametrar enligt vilka analysen kommer att göras är 
konstruerade utefter de resultat som ovan presenterade forskare har framhållit som 
bidragande faktorer för skolframgång hos flerspråkiga elever. Lärarens agerande 
analyseras med fokus på vilka språkhandlingar denne använder och hur dessa kan verka 
språkutvecklande för eleverna. Analysen går också in på lärarens eventuella 
hänsynstagande till elevernas flerspråkighet och tidigare erfarenheter. 
 
3.2 Procedur 
Nedan kommer undersökningens process att redovisas. Steg för steg kommer material, 
deltagare och insamlingsprocess att redogöras. Likaså presenteras uppsatsens urvals- 
och transkriberingsprinciper. 
 
3.2.1 Material, deltagare och urvalsprinciper 

Undersökningen bygger på 59 minuters ljudupptagning av klassrumsinteraktion 
tillsammans med observationer och anteckningar. Inspelningarna gjordes under två 
tillfällen, det första den 16 september 2014 (21 min) och det andra den 2 december 2014 
(38 min). Båda inspelningarna handlar om boksamtal. I den första inspelningen 
diskuteras boken ”Den magiska kappan” av Katarina Genar (2012) och i den andra 
”Djävulsbacken” av Daniel Zimakoff (2009). Observationerna och inspelningarna 
gjordes på en mångkulturell F-6 skola i Sydsverige, där besök gjordes i två årskurs 3-
klasser. Vid det första tillfället var det åtta elever i gruppen (hälften flickor/pojkar) och 
vid det senare var de fem stycken (2 pojkar, 3 flickor). Samtliga elever har svenska som 
andraspråk. Ingen av dem deltog vid båda tillfällena men läraren är densamma.  
 
Läraren har examen som mellanstadielärare med idag motsvarande 60 hp i svenska som 
andraspråk. I stort sett hela hennes verksamma yrkesliv har hon arbetat med flerspråkiga 
elever, barn som vuxna. Urvalet av deltagare grundades på viljan att garantera 
flerspråkighet hos eleverna och erfarenhet av arbete med dessa elever hos läraren. 
Skolan som eleverna går på har sedan tidigare deltagit i forskningsprojekt, vilket gjorde 
att eleverna redan hade ett godkännande att delta i forskningsrelaterade undersökningar. 
Ytterligare en urvalsaspekt var att jag personligen känner till både läraren och skolan 
sedan tidigare, vilket underlättade insamlingsprocessen. 
 
3.2.2 Insamlingsprocess 

Insamlandet av material började med att kontakta läraren på skolan, varpå datum 
bestämdes för observationer. Väl på plats presenterade jag mig kort för barnen, 
påbörjade ljudupptagningen och förde anteckningar. Vid båda tillfällena fick jag 
chansen att tala med läraren och ställa frågor kring situationen på skolan, arbetssätt hon 
eller hennes kollegor tillämpade samt om hur flerspråkighetsaspekten eventuellt 
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genomsyrar förhållningssättet till eleverna. De delar som valdes ut för transkribering var 
där läraren använde sig av språkhandlingar som skulle kunna vara av intresse för analys 
enligt de förutbestämda analysparametrarna. 
 
3.2.3 Transkriberingsprinciper 

Det inspelade materialet transkriberades med utgångspunkt från Svenssons (2013b) 
principer. I transkriptionen markeras paus som # och något ohörbart som xxx. 
Händelser som sker i bakgrunden eller något som visas med kroppsspråk skrivs med 
kursiv stil medan starkt betonade ord skrivs med versaler. Eftersom alla deltagare 
avidentifierats skrivs läraren som ”L” och eleverna som ”A”, ”B”, ”C”, ”D” och ”E”. 
När läraren ger ordet till en elev skrivs det som ”NN-X”, där ”X” är eleven; exempelvis 
skrivs ”NN-C” om elev C får ordet. Vid det första inspelningstillfället (16/9-14) deltog 
som nämnt andra elever, som istället numreras från 1 till 5. 
 

3.3 Forskningsetik 
Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed (Gustafsson et al., 2005: 42-44) lyfter 
upp viktiga punkter för observation och inspelning. De för undersökningen relevanta 
punkterna är: 
 

1. att informanten i fråga ska vara väl informerad om forskningens syfte 
2. att informanten ska få lämna ett (skriftligt) medgivande om deltagandet 
3. att informanten ska avidentifieras och när som helst kunna avbryta sitt 

deltagande 
4. att om barn medverkar i inspelningen ska vårdnadshavare ha samtyckt till 

barnets medverkan 
5. att informanten ska få möjlighet att ta del av materialet 
 

Läraren informerades om undersökningens syfte och lämnade ett skriftligt samtycke till 
deltagande. Alla informanter avidentifierades. Då den aktuella undersökningen baseras 
på ljudupptagning och innefattar barns deltagande föreligger behovet av godkännande 
från vårdnadshavare. Skolan där materialet samlats in har vid tidigare tillfällen deltagit i 
forskningsprojekt vilket innebär att barnen har fått medgivande till att delta i olika 
undersökningar. Därför förelåg inget behov av nytt godkännande för denna 
undersökning. Läraren utlovades tillgång till den färdiga uppsatsen.
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4 Resultat 
Under denna rubrik avhandlas undersökningens resultat i form av transkriptioner och 
efterföljande analyser. 
 

4.1 Upplägg 
Analyserna av de transkriberade sekvenserna fokuserar läraren och dennes 
språkhandlingar. Läraren och eleverna diskuterar böckernas handling, ord och begrepp 
samt egna erfarenheter som kan kopplas till det lästa. För att särskilja de olika 
inspelningstillfällena markeras varje sekvens med siffrorna 1 respektive 2, som båda 
anger när inspelningen ägde rum. Den första (16/9-2014) markeras 1 och den andra 
(2/12-2014) 2. När det hänvisas till något specifikt i dialogerna uppges radnummer i 
parentes. I tabellen markeras då även radnumret med fetstil. Sekvenserna analyseras var 
för sig, antingen i sin helhet eller i delar, och diskuteras mer övergripande i 
nästkommande kapitel. De sekvenser som är delade återfinns i sin helhet i bilagan. 
 

4.2 Analyser 
 
Sekvens 1 
Sekvensen nedan visar språkutvecklande arbetssätt i det avseendet att lärare utvidgar 
elevernas svar och ger dem tid att tänka. De diskuterar orden ”kappa” och ”magisk” ur 
boktiteln ”Den magiska kappan” (Genar, 2012). Sekvensen visar också tillfällen när en 
elev tar initiativet och där responsen dröjer från läraren. 
 
 Aktör: 

 
Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 
tystnad) 

Drag Språkhandling 

1 Läraren: vad boken heter precis # det är titeln # och denna 
boken heter den magiska kappan # den magiska 
kappan # och då om jag tittar på den här bilden då kan 
jag lista ut tror jag vad en kappa är för någonting # 
vad tror du NN-1 att en kappa är om du tittar på bilden 

initiativ  

2 Elev 1: jag vet inte respons  
3 L: gissa vad tror du uppföljning elevexpansion 
4  Läraren vänder sig till alla eleverna som viskar 

sinsemellan och svarar ”jag vet inte” om vartannat 
  

5 Elev 2: jag vet uppföljning  
6 L: vad tror du NN-2 uppföljning elevexpansion, 

talarnominering 
7 Elev 2: den röda uppföljning  
8 L: ja vad är den röda för någonting uppföljning elevexpansion 
9 Elev 2: en kappa uppföljning  
10 L: ja det är det # en kappa # hur kan man förklara vad en 

kappa är för någonting då # hur kan man förklara vad 
en kappa är för något NN-3 

uppföljning elevexpansion, 
talarnominering 

11 Elev 3: typ ett litet jacka uppföljning  
12 L: jaa uppföljning notering, positiv 

värdering 
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13 Elev 4: är den spännande elevinitiativ  
14 L: det är som en liten jacka fast längre # den går ungefär 

ner till knäna kanske # det är en kappa # och den här 
kappan den är MAGISK # hur är den då NN-5 när den 
är magisk 

uppföljning nolltillskott till elev 
4, elevexpansion, 
talarnominering 

15 Elev 5: den kan göra saker som den inte brukar göra respons  

16 L: precis # kan göra saker som man inte brukar # och det 
är ju lite konstigt för att # ser du där # den är lite 
magisk # vad är det som är magiskt med den 

uppföljning elevexpansion, 
talarnominering 

17  Läraren går fram till elev 2   

18 Elev 2: öööhhh den här jackan är röd och den här jackan är 
mörkröd den här vita xxx den här gröna här uppe 
(pekar på framsidan) 

uppföljning  

19 L: fastän hon tittar sig i spegeln # så ser den inte likadan 
ut i spegeln som den hon har på sig 

uppföljning elevexpansion 

20 Elev 4: är den spännande elevinitiativ  
21 L: då är den magisk # den här kappan uppföljning nolltillskott till elev 

4, elevexpansion 

22 Elev 2: woooooww uppföljning  
23 L: och nu ska vi se uppföljning egenexpansion 
24 Elev 4: är den spännande elevinitiativ  
25 L: det får vi se vad du tycker # jag tycker det # får vi se 

om du tycker det 
respons elevexpansion 

26 Elev 4: hon tar på sig jackan # och när hon tittar på fönstret så 
förändras den xxx 

uppföljning  

 
Läraren ber eleverna fundera kring orden ”kappa” och ”magisk” och låter dem, genom 
att utvidga och omformulera elevernas svar samt ge tid för reflektion, komma fram till 
en passande betydelse, vilket kan ses som ett språkutvecklande arbetssätt. Elev 4 
försöker påkalla lärarens uppmärksamhet flera gånger genom att gå händelserna i förväg 
och fråga om boken är spännande (13, 20) men lyckas inte förrän på tredje försöket (24, 
25). Att frågorna i sekvensen endast kommer från läraren och att denne dröjer med att 
följa upp i det fallet en elev tar initiativet, kan bidra till att rådande maktförhållanden 
bibehålls i klassrumsinteraktionen. Emellertid kan också lärarens vilja att vänta med 
svar till elev 4 vara ett medvetet sätt att bibehålla strukturen i diskussionen och låta 
gruppen slutföra det initierade uppdraget (att förutspå vad boken handlar om genom att 
diskutera vad titeln betyder). 
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Sekvens 2a 

Läraren och eleverna diskuterar handlingen i boken ”Djävulsbacken” (Zimakoff, 2009). 
Det språkutvecklande arbetssätt att beakta här är dels den längre tystnaden som ger 
eleverna extra tanketid, dels det faktum att läraren omformulerar den abstrakta 
uppmaningen ”berätta om cykeln” till det mer konkreta ”vem var det som hade en 
cykel”. 
 
 Aktör: 

 
Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 
tystnad) 

Drag Språkhandling 

1 Läraren: vad handlar boken om # kan du berätt # kan du berätta 
någonting # vad säger du 

initiativ  

2 A: aaa om cykel respons  

3 L: det handlar om en cykel uppföljning elevexpansion 

4 A: aa uppföljning  

5 L: mm precis # vad var det för speciellt med cykeln # berätta 
om cykeln 

uppföljning elevexpansion 

6  tystnad   

7 L: vem var det som hade en cykel initiativ  

8 A: det är han respons  

 
Tystnaden är i denna sekvens något som kan ses som språkutvecklande. Att läraren är 
tyst i några sekunder och sedan dessutom konkretiserar frågan (från ”berätta om” till 
”vem”) ger också eleverna en chans att tänka efter ytterligare och möjlighet att delta i 
diskussionen. 
 
Sekvens 2a (forts.) 
Läraren och eleverna fortsätter att återberätta bokens handling och repeterar 
huvudpersonens namn. Eleverna trevar sig fram i jakten på det rätta namnet och läraren 
missar att en elev är på rätt spår. 
 
 Aktör: 

 
Replik (även minspel, kroppsspråk och 
eventuell tystnad) 

Drag Språkhandling 

9 L: mm minns ni vad han hette initiativ  

10  flera elever räcker upp händerna   

11 B: ooo Olle respons  

12 L: nääeee uppföljning notering - negativ värdering 

13 C: Elias uppföljning  

14 L: bö det börjar på eee uteblivet drag nolltillskott 

15 B: ERIK uppföljning  

16 L: Erik hette han ja Erik var det ju uppföljning notering - positiv värdering 

 
Läraren söker här pojkens namn och får flera förslag. Elev C ger förslaget ”Elias” (13) 
som råkar gå läraren förbi, eftersom hon inte uppmärksammar att eleven faktiskt har 
sagt ett namn som börjar på ”E” (14). Läraren hade här kunnat följa upp och 
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kommentera att första bokstaven var rätt och att de tillsammans skulle få fram resten av 
namnet. Här uteblir uppföljningen av elevens respons. 
 
Sekvens 2a (forts.) 
Återberättandet av bokens handling fortsätter, denna gång om att pojken bara får ärva 
saker av sina syskon och inte får något nytt. Läraren gör som i föregående sekvens och 
tar inte hänsyn till elevresponsen, utan fortsätter och ger det eftersökta svaret. 
 
 Aktör: 

 
Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell tystnad) Drag Språkhandling 

44 L: nä han får bara # kommer ni ihåg vad det hette när man får 
något utav den som är äldre # då får man ääää 

initiativ  

45 B: ÄRAN respons  

46 L: ärva uppföljning egenexpansion 

47 B: ahaa uppföljning  

48  flera av barnen upprepar ordet ärva   

49 L: och det fick han ju göra hela tiden # han fick ju ärva allting # 
han fick ju inget nytt stackars Erik # vaa 

uppföljning egenexpansion 

 
I detta avsnitt återfinns samma fenomen som i det nyss analyserade. Elev B gissar på 
ordet som läraren eftersöker (45) men misslyckas och läraren gör en egenexpansion 
istället (46). Förslagsvis kunde läraren frågat om någon annan visste ordet. Här 
kommenteras inte elevernas bidrag, utan det är lärarens eget förslag som får bli det 
gällande för diskussionen. Dessa två senaste sekvenser tyder på att arbetssättet inte är 
optimalt språkutvecklande eftersom elevernas bidrag inte uppmärksammas eller tas till 
vara, trots att dessa ändå ligger nära det eftersökta svaret (Elias – Erik, äran – ärva). 
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Sekvens 2b 

Här diskuterar läraren och eleverna innebörden av ordet ”brant”, eftersom pojken i 
berättelsen cyklar ner för en mycket brant backe. Denna sekvens visar inledningsvis en 
språkutvecklande handling när läraren ger eleverna ett ord som ligger inom samma 
semantiska fält som brant: ”stupar”. Sekvensen visar fortsättningsvis både mer och 
mindre optimala arbetssätt för språkutveckling: läraren ger exempel på branta backar i 
berg- och dalbanor samtidigt som en elev misslyckas med att få vidare respons för sin 
egen erfarenhet av en brant backe. 
 
 Aktör: Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 

tystnad) 
Drag Språkhandling 

20 L: det går såå brant # det STUPAR rakt ner nästan uppföljning elevexpansion 
21 B: som v # när vi skulle åka # på förskolan # jag skulle # vi 

skulle åka till semester och då ehh man var nästan 
flygplan så kom det så mycket pooff 

elevinitiativ  

22 L: med flygplanet jaa respons  
23 B: NEJ uppföljning  
24 L: nähä uppföljning notering 
25 B: med bilen uppföljning  
26 L: jahaa det är ett gupp uppföljning elevexpansion 
27  Elev B gör ljud som liknar det som hördes under bilturen   
28 L: jahaa # vad är det # annars tänker jag när man åker såhär 

# vad tänker jag på # en liten vagn som går såhär # upp 
och ner # upp och ner (gör vågliknande rörelser med 
handen) 

initiativ  

29  Eleverna räcker ivrigt upp händerna   
30 C: en bana respons  
31 L: jaaa # vadå fö uppföljning elevexpansion 
32 B: en berg och dal uppföljning  
33 L: berg och dalbana och då tänker jag # där är det ju branta 

backar iv # ibland # så det går RIKTIGT fort nedför 
uppföljning elevexpansion 

34 B: xxx # jag har aldrig åkt en såndär uppföljning  

 
Detta avsnitt inleds med att elev B försöker koppla in sina egna erfarenheter av det hon 
tror är begreppet ”brant” (21). Läraren gör, istället för att ta med den erfarenhet som 
eleven tidigare berättat om, ett eget exempel på något hon tror att eleverna känner till – 
berg- och dalbana (28, 33). Det lyckas på så sätt att många elever aktiveras och förstår 
ledtråden (29) och elev B sätter ord på det läraren söker (32). Det som är intressant här 
är att elev B kan sätta ord på en företeelse som hon aldrig upplevt (34). Läraren har 
genom en målande beskrivning lyckats få med sig eleverna men hade också kunnat 
bekräfta det inledande yttrandet av elev B i syfte att öka möjligheten att föra samman 
tidigare erfarenheter med aktuellt ord. Även om läraren inte utvidgar elev B:s 
erfarenheter i så stor utsträckning, kan man ändå se exempel på språkutvecklande 
arbetssätt i inledningen (20), där läraren yttrar det nya ordet ”stupar” i samma kontext 
som ”brant”, vilket leder till att eleverna får chansen att vidga ordförrådet med ett ord 
inom samma semantiska fält. 
 



 Linnéuniversitetet 
 Kalmar Växjö 
 

14 

Sekvens 2c 
Återigen vill jag poängtera lärarens sätt att föra in ord ur samma semantiska fält. Här är 
huvudordet ”rishög” där det är cykeln i berättelsen som åsyftas. Pojken cyklar på en 
ärvd gammal cykel och därför är den en ”riktig rishög” (15). I samma mening där 
”gammal” används för att förklara ”rishög” lägger läraren in det nya ordet ”skruttig”. 
 
 Aktör: Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 

tystnad) 
Drag Språkhandling 

15 L: gammal och skruttig så säger man att det är en riktig 
rishög 

uppföljning egenexpansion 

 
Som tidigare skrivits ger läraren eleverna ett utökat ordförråd genom att uttrycka sig 
med flera adjektiv som kan placeras inom samma semantiska fält. Denna handling kan 
därför ses som språkutvecklande. 
 

Sekvens 2d 

I nedanstående längre sekvens kan man utläsa flera språkutvecklande drag. Läraren och 
eleverna diskuterar vad de tror det är som händer när bromsar skriker och något låter 
som krossad metall och glas (en bilkrasch). Varje elev ges ordet och läraren följer upp 
svaren. 
 
 Aktör: Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 

tystnad) 
Drag Språkhandling 

1 Läraren: men hörrni vad är det som händer då # bromsarna skrek 
och något lät som krossad metall och glas # vad händer 
# NN-E vad händer 

initiativ  

2 E: hm respons  

3 L: vad tror du händer uppföljning egenexpansion 

4 E: händer uppföljning  

5 L: vad är det som händer # vad är det som låter uppföljning/ 
initiativ 

elevexpansion 

6 E: bilen respons  

7 L: vad händer då uppföljning egenexpansion 

8 E: bilen kraschade uppföljning  

9 L: med uppföljning elevexpansion 

10 E: mm # en lampa uppföljning  

11 L: med en lampa # mm # varför just med en lampa uppföljning elevexpansion 

12 E: den (pekar på bilden) uppföljning  

13 L: du tänker på den lampan uppföljning elevexpansion 

14 E: mm uppföljning  

15 B: jag tror elevinitiativ  

16 L: vad tror du (vänder sig till elev A) uppföljning nolltillskott till 
elev B, 
talarnominering 

17 A: mmm bilen kör på lampan uppföljning  

18 L: vad är det som händer # tror du också att bilen kör på 
lampan 

uppföljning elevexpansion 
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19 A: aaa uppföljning  

20 L: aaa # så kan det ju va kanske # han blir alldeles skraj # 
riktigt rädd den här chauffören  

uppföljning notering, 
egenexpansion 

21 B: ja vill s # ja vill s # jag vill bara ss elevinitiativ  

22 L: jaa # vad tror du NN-B respons notering, 
talarnominering 

23 B: när han trillade och kanske han fick blod i knät och han 
had ont i sitt hand 

uppföljning  

24 L: mm # ja det är därför bilen bromsar uppföljning elevexpansion 

25 B: jaa för det såg xxx skrek uppföljning  

26 L: vad tror du NN-D # vad är det som händer uppföljning nolltillskott till 
elev B, 
talarnominering 

27 D: ehhh # ehhmm # bilen kraschade i lampan uppföljning  

28 L: du tror också den krockar med lampan # vad tror du 
(vänder sig till elev C) 

uppföljning elevexpansion, 
talarnominering 

29 C: att eehh # killen Erik han skadar sig och bilen kör på 
lampan 

uppföljning  

30 L: mm för nånting är det ju som händer i alla fall # det 
förstår vi ju 

uppföljning elevexpansion 

 
Läraren ger ordet till samtliga elever under detta replikskifte och låter alla få den tid de 
behöver. När elev E inledningsvis får ordet och tvekar över ordet ”händer” 
omformulerar läraren sig till ”låter” i hopp om att öka förståelsen hos eleven (5). 
Avslutningsvis sammanfattar läraren elevernas funderingar (30). Denna sekvens är 
exempel på en språkutvecklande dialog i ett tillåtande klimat. Eftersom läraren ställer 
autentiska, öppna frågor utan givet svar tillåts eleverna att reflektera och fundera. 
Läraren låter det också vara tyst i väntan på svar från eleverna. Det höga antalet 
elevexpansioner där hon bekräftar, vidareutvecklar och ifrågasätter elevernas bidrag gör 
eleverna till jämbördiga samtalspartners. Elevernas bidrag accepteras och förtydligas. 
Läraren är medveten om elevernas andraspråksinlärning och ger dem därför mer tid att 
tänka efter och chans att fråga om. Allt detta är faktorer som lyfts fram som viktiga för 
språkutveckling. Elev B är ivrig att delta i diskussionen (15, 21) och läraren låter henne 
vänta på sin tur genom ge ordet till henne först andra gången hon ber om det (21, 22). 
Eftersom elev B är mer aktiv än andra elever och därmed tar större plats i diskussionen 
kan lärarens sätt att låta henne vänta tolkas som språkutvecklande i den mening att de 
andra eleverna får en möjlighet att också delta i samtalet. 
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Sekvens 2e 
Denna sekvens visar inte bara hur en dialog med flera uppföljningsdrag kan se ut, utan 
också hur engagerad eleven blir i samtalet som fokuserar elevens tidigare erfarenheter 
av att cykla och kanske skada sig. Att läraren här anlägger ett sådant fokus gör att 
eleven använder sitt språk på ett utvecklande sätt. 
 
 Aktör: Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 

tystnad) 
Drag Språkhandling 

1 Läraren: har ni har ni åkt cykel i en brant backe nån gång initiativ  

2  flera elever säger "jag har" respons  

3 L: du NN-D # berätta NN-D # har du gjort det uppföljning talarnominering 

4 D: ehh # jaa uppföljning  

5 L: jaa uppföljning elevexpansion 

6 D: eehh jag har ramlat sen jag fick gå till doktorn uppföljning  

7 L: menar du det på allvar uppföljning elevexpansion 

8 D: aa uppföljning  

9 L: du ramlade uppföljning elevexpansion 

10 D: aa uppföljning  

11 L: var var detta uppföljning elevexpansion 

12 D: det på X-skolans gård uppföljning  

13 L: mhmm # skolgården uppföljning elevexpansion 

14 D: ja uppföljning  

15 L: var det svårt att bromsa uppföljning elevexpansion 

16 D: jaa uppföljning  

17 L: jaa # vad hände med dig uppföljning elevexpansion 

18 D: jag fick till doktorn sen min mamma och pappa skrek vad 
hände med dig vad hände med dig # jag kunde inte prata 

uppföljning  

19 L: blev du skadad uppföljning elevexpansion 

20 D: jaa uppföljning  

21 L: var uppföljning elevexpansion 

22 D: hä till knä och handen uppföljning  

23 L: jahaa uppföljning notering 

24 D: behövde ha handen i gips uppföljning  

25 L: nämen # det var värst uppföljning notering 

26 D: ja har brutit min hand uppföljning  

27 L: ojojoj då var det ju nästan som en djävulsbacke uppföljning elevexpansion 

28 D: jaa uppföljning  

29 L: jaa uppföljning notering 

 
Även i detta avsnitt kan alltså utläsas en hög grad av elevexpansioner som ger exempel 
på lärarens språkutvecklande och identitetsstärkande arbetssätt. Hon har en lång 
konversation med elev D och ställer öppna frågor, vilket gör att eleven blir ”den som 
vet” och få känna att erfarenheterna är av värde för konversationen. Läraren svarar med 
fraser som visar att eleven ses som en jämbördig samtalspartner och att hon uppriktigt 
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blir berörd av det eleven säger (7, 25). Eleven verkar också bli uppmuntrad och mer 
engagerad i samtalet när denne får delge sina tankar. I slutet binder läraren samman 
elevens erfarenheter med det nyss lästa (27), vilket knyter ihop orden i skolan med 
världen utanför på ett konkret sätt. 
 
Sekvens 2f 
Läraren fortsätter på sitt språkutvecklande sätt att ge uppföljning på elevers 
erfarenheter. 
 
 Aktör: Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 

tystnad) 
Drag Språkhandling 

1 Läraren: har du ha # va # varit med om nånting NN-E med en 
cykel 

initiativ  

2 E: eh ja respons  

3 L: oooh # du också uppföljning notering 

4 E: jag bröt handen uppföljning  

5 L: näää uppföljning notering 

6 E: joo uppföljning  

7 L: vad hände vad gjorde du uppföljning elevexpansion 

8 E: jag åkte till sjukhuset uppföljning  

9 L: men vas # hur cyklade du var det i en backe uppföljning elevexpansion 

10 E: jättesnabbt uppföljning  

11 L: jättesnabbt var det i en backe också uppföljning elevexpansion 

12 E: nej uppföljning  

13 L: nähä varf uppföljning elevexpansion 

14 E: det var en sten uppföljning  

15 L: det var en sten och då ramlade du uppföljning elevexpansion 

16 E: mm uppföljning  

17 L: mm uppföljning notering 

 
Detta korta dialogskifte visar avslutningsvis ännu en gång lärarens elevexpansioner och 
hur hon mer precist kommenterar, utvidgar och omformulerar det eleven har sagt i syfte 
att verka språkutvecklande (11, 15). Liksom i sekvensen ovan ställer hon även här äkta 
frågor (1, 7) och reagerar intuitivt på elevens svar (5, 9).
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5 Diskussion 
Klassifikationen av språkhandlingarna visade att läraren använder sig av 
elevexpansioner i hög grad och därefter egenexpansioner, notering och nolltillskott med 
fallande frekvens. Att använda elevexpansioner, vilket innebär att ta tillvara elevens 
bidrag, använda det i den fortsatta diskussionen och bygga vidare på yttrandet, är enligt 
Svensson (2013a) en metod som främjar flerspråkiga elevers lärande. Gibbons (2010, 
2013), Hajer och Meestringa (2010) och Cummins (2000) betonar likaså vikten av att 
lärare tar in elevernas svar i diskussionen, frågar om, omformulerar och visar att elevens 
bidrag är av värde. På så sätt stärks identiteten och engagemanget hos eleverna. I de 
boksamtal som klassen genomför ligger ord, begrepp och helhetsförståelse i fokus 
(samtliga sekvenser). Dessa samtal kan kopplas till hypotesen om inlärarens inflöde 
(Lindberg, 2005). För att göra lärarens utflöde (och därmed elevernas inflöde) begripligt 
råds eleverna att fråga, vilket resulterar i lärarens omformulering. Det finns i 
diskussionerna också chans för eleverna att tillägna sig ett vidgat ordförråd. Tack vare 
den omkringliggande kontexten och de erfarenheter eleverna delar med sig av, får de 
möjligheten att förstå och införliva nya ord i sitt vokabulär, vilket torde vara ett mål för 
alla språklärare. 
 
Sekvens 2d är som visat exempel på en språk- och identitetsutvecklande dialog mellan 
lärare och elever. De faktorer som Gibbons (2010) lyfter fram som viktiga för 
språkutveckling finns representerade i denna sekvens och när elevernas tidigare 
upplevelser sammanförs med det som diskuteras i skolan klarnar förhoppningsvis de 
svårigheter som lösryckta ord annars har en tendens att medföra. Läraren ger i ett par 
andra sekvenser (2b, 2c) medvetet eleverna chansen att utveckla sina ordförråd genom 
att i sammanhanget införa ord inom samma semantiska fält, vilket också hör till ett 
språkutvecklande arbetssätt i enlighet med Gibbons (2010, 2013) och Lindberg (2005). 
Något som ytterligare är en metod för språkutveckling och som läraren använder är 
tystnaden (sekvens 2a). Hon låter eleverna tänka ett tag innan hon omformulerar sig 
vilket ännu en gång har understrukits av Gibbons (2010). Det som läraren dock skulle 
kunna förbättra är att oftare ta upp elevernas modersmål, vilket skulle kunna ge eleverna 
samband mellan sina olika språk. Att knyta ihop det okända med det kända och att visa 
att alla språk är viktiga är en del av Gibbons pedagogik (2010, 2013), liksom Cummins 
teori (2000) om ”empowerment” och beaktande av identitet och språk. 
 
Det vidgade IRU-begreppet (fler uppföljningsdrag och förhandlingar) främjar en 
djupare diskussion, skriver Gibbons (2010) och är något som läraren i denna 
undersökning aktivt använder i sekvens 2e. Cummins (2000) begrepp ”empowerment”, 
liksom Hajer och Meestringas (2010) råd om feedback kan också appliceras i det 
avseendet att läraren till största delen uppmärksammar elevernas bidrag, antingen med 
ord eller gester/miner. Läraren ger uttryck av att verkligen vilja veta och kommenterar 
det eleverna säger med äkta förvåning eller häpnad. Det gör att eleverna känner att det 
är de som vet ”sanningen” och att de ger värde åt samtalet. När läraren gör denna typ av 
elevexpansioner aktiveras elevernas vilja att delta i dialogen. Det blir en slags 
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förhandling och i de fall då läraren inte förstår, tvingas eleverna att på riktigt (tack vare 
det autentiska innehållet) omformulera sig eller leta efter passande ord. Förhandlingarna 
som leder till att eleverna reviderar utflödet blir det som aktiverar språket, vilket 
Lindberg (2005) påpekar främjar inlärning. Swains hypotes (1985, 1995) om att 
produktion är avgörande för optimal inlärning kan appliceras på de fall då läraren 
engagerade eleverna att tänka tillbaka på sina egna erfarenheter (sekvenserna 2e och 2f). 
Eleverna aktiverades och det kan antas att de också kände ett värde i att berätta det som 
de själva upplevt. Att eget producerat tal, alltså aktivitet, från elevernas sida skulle 
kunna leda till inlärning torde i detta fall vara möjligt. 
 
Många av de transkriberade replikskiftena tyder på lärarens vilja att utveckla elevernas 
språk och stärka deras identiteter. Emellertid är de alla initierade och styrda av läraren, 
bortsett från exempelvis sekvens 1, när elev 4 frågar om boken är spännande. Andra 
elevinitiativ sker endast på begäran av läraren, när hon vill att eleverna ska ifrågasätta 
svåra ord (vilket då blir en slags respons från eleverna). Det traditionella 
interaktionsmönster som Sinclair och Coulthard (1975) benämnt IRU visar på 
lärarrollen som initierande och styrande. Gibbons (2013) skriver också att läraren är den 
dominerande i de flesta klassrum. IRU-mönstret (Sinclair & Coulthard 1975) är 
utformat efter testfrågor som missgynnar språkutveckling genom att kontrollera istället 
för att vidareutveckla elevernas svar. Cummins (2000) teori om lärares roll som 
makthavare i klassrummet bibehålls också när eleverna endast tillåts delta i 
diskussionen på lärarens begäran. Läraren i min undersökning letar vid vissa tillfällen 
efter specifika svar (sekvens 2a) och ger eleverna bara i begränsad mån chans att koppla 
samman sina tankar med det hon söker. Eleverna tillåts alltså bidra till diskussionen 
men på lärarens villkor, vilket bekräftar tendensen lärare har att initiera merparten av 
diskussionerna i klassrummet (Sinclair & Coulthard 1975). Det inskränker på Lindbergs 
(2005) råd om elevers behov av utrymme att förhandla om innehåll och framkalla 
begripligt utflöde, liksom att det överensstämmer med Gibbons (2013) konstaterande 
om att det är läraren som upptar störst talartid i klassrummet. 
 
Cummins (2000) teori om klassrumsinteraktion och dess relation till makt och identitet 
kan även anknytas till det faktum att läraren är den som styr och att det är på dennes 
villkor samtalet sker. Att det är i interaktion som makt och identitet skapas och 
återskapas leder till tanken att flertalet avvisade elevinitiativ (sekvens 1) skulle kunna 
resultera i att eleven slås ner och tappar lusten att delta i fler konversationer samt att 
läraren fortsätter vara den ensamt styrande i klassrummet. I syfte att eftersträva ett 
accepterande klassrum där alla bidrag lyfts upp (Gibbons, 2010) och där höga 
förväntningar genomsyrar arbetssättet (Hajer & Meestringa, 2010) kan läraren låta 
elevsvar vara en del av det gemensamma tal-, och förhandlingsutrymmet. Detta i sin tur 
skulle kunna vara en möjlig väg för att uppnå ”the collaborative creation of power” 
som Cummins (2000: 44) menar är ett sätt att skapa en klassrumsmiljö där eleverna och 
läraren tillsammans förhandlar om innehåll och språk, och där alla parter har sin del i 
interaktionen.
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6 Avslutning 
 

6.1 Slutsats 
Av undersökningens resultat kan ses att läraren använder uppföljningar med öppna 
frågor, helst om elevernas egna upplevelser, som ökar aktiviteten och engagemanget hos 
eleverna. Det kan tänkas främja den språkliga utvecklingen. De språkhandlingar som 
undersökningen visat att läraren använder mest är elevexpansioner. Läraren arbetar 
språkutvecklande, då hon i dialogerna till största delen uppmärksammar elevsvaren, 
omformulerar dessa och stöttar eleverna i deras väg mot en språkligt högre nivå av 
svenska. Hon framkallar ofta de tidigare erfarenheterna hos eleverna men skulle kunna 
använda elevernas modersmål i större utsträckning i uppföljningarna. Som påvisats i 
forskningsbakgrunden är beaktande av identitet, och däri språk och tidigare 
erfarenheter, viktigt i syfte att skapa ett tillåtande och utvecklande klimat i klassrummet. 
Min förhoppning som blivande svenska som andraspråkslärare är att jag, med denna 
undersökning i bakhuvudet, kommer kunna ge mina elever chansen att utvecklas både 
språkligt och identitetsmässigt genom ett språkfrämjande arbetssätt. 
 

6.2 Metodkritik 
Att kritisera i den avhandlade undersökningen är min (förvisso ytliga) relation till den 
observerade läraren och därmed metodens objektivitet. Läraren arbetade på samma 
skola där jag själv gick som barn. Huruvida en annan observatör skulle ha tolkat 
interaktionen på ett annat sätt än vad jag gjorde, är en aspekt att reflektera över. Att ha 
en relation till det/den som observeras gör oundvikligen att materialet faller för en viss 
tolkning.
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8 Bilaga – Transkriptioner 
Nedan presenteras de fullständiga transkriptioner av de sekvenser som ovan analyserats 
i mindre partier. 
 
Sekvens 2a. Läraren och eleverna återberättar bokens handling (Djävulsbacken) 
 Aktör: 

 
Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 
tystnad) 

Drag Språkhandling 

1 Läraren: vad handlar boken om # kan du berätt # kan du berätta 
någonting # vad säger du 

initiativ  

2 A: aaa om cykel respons  

3 L: det handlar om en cykel uppföljning elevexpansion 

4 A: aa respons  

5 L: mm precis # vad var det för speciellt med cykeln # berätta 
om cykeln 

uppföljning elevexpansion 

6  tystnad   

7 L: vem var det som hade en cykel uppföljning elevexpansion 

8 A: det är han respons  

9 L: mm minns ni vad han hette uppföljning elevexpansion 

10  flera elever räcker upp händerna   

11 B: ooo Olle respons  

12 L: nääeee uppföljning notering - negativ 
värdering 

13 C: Elias respons  

14 L: bö det börjar på eee uteblivet 
drag 

nolltillskott 

15 B: ERIK respons  

16 L: Erik hette han ja Erik var det ju uppföljning notering - positiv 
värdering 

17 B: jag tänkte faktiskt säga det hon kom på det respons  

18 L: mm # men vad var det för speciellt med hans cykel uppföljning egenexpansion 

19 D: eeehh det var han eehh det var hans storebrors cykel respons  

20 B: jag vet (viskar ivrigt) respons  

21 D: hans pappa gjorde den ny respons  

22 L: han gjorde den ny ja uppföljning elevexpansion 

23 D: jaa respons  

24 L: NN-B uppföljning talarnominering 

25 B: han ville ha en ny cykel när han fyllde år men det fick han 
inte # de köpte vad heter # de gjorde # de köpte vä väk # 
de köpte # ett ss # man kan låsa cykeln därbak # sen köpte 
de en ringklocka och ett lås åt honom och # han ville # 
han v # han visste att # han luktade men han # det luktade 
som att det var ny cykel men den var eehh hans storebrors 
gamla cykel som de hade färgat om till svart 

respons  

26 L: mm uppföljning notering 

27 B: och den har fem fyra kommer xxx # fem växlar respons  

28 L: mm # hur kände han när han fick den här cykeln NN-E # 
minns du 

uppföljning notering, 
egenexpansion 
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29 E: mm inte bra respons  

30 L: varför var han inte glad uppföljning egenexpansion 

31 E: han var ledsen respons  

32 L: varför # varför var han ledsen uppföljning elevexpansion 

33 E: det var hans storebrors cykel respons  

34 L: mm och vad var det egentligen uppföljning notering, 
egenexpansion 

35  sorl i rummet, något med "gammal" nämns   

36 L: jaa precis uppföljning notering - positiv 
värdering 

37 E: blå respons  

38 L: den var ju gammal uteblivet 
drag 

nolltillskott 

39 A: aaa respons  

40 L: och han önskade sig så att han skulle få en ny cykel uppföljning egenexpansion 

41 A: aa och hennes lillasyster få en ny cykel respons  

42 L: jaa precis # och han får aldrig någon ny cykel uppföljning elevexpansion 

43 A: aa respons  

44 L: nä han får bara # kommer ni ihåg vad det hette när man 
får något utav den som är äldre # då får man ääää 

uppföljning egenexpansion 

45 B: ÄRAN respons  

46 L: ärva uppföljning egenexpansion 

47 B: ahaa respons  

48  flera av barnen upprepar ordet ärva   

49 L: och det fick han ju göra hela tiden # han fick ju ärva 
allting # han fick ju inget nytt stackars Erik # vaa 

uppföljning egenexpansion 
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Sekvens 2b. Förhandlingar kring ordet ”brant” 

 Aktör: Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 
tystnad) 

Drag Språkhandling 

1 Läraren: Erik for nedför backen # han höll andan # nu var det 
brant # hur såg backen ut # den var brant står det # hur 
ser en backe ut då  

initiativ  

2  lång tystnad   
3 L: vet ni det # NN-B du vet uppföljning talarnominering 
4 B: hal respons  
5 L: vad sa du uppföljning elevexpansion 
6 B: hal respons  
7 L: hal uppföljning elevexpansion 
8 B: mm respons  
9 L: mm # titta här får ni se om jag gör såhär # en backe som 

går sååå 
uppföljning notering, 

egenexpansion 

10  visar en brant backe genom att luta handen nedåt   
11 L: då är den brant uppföljning egenexpansion 
12 B: ahaa respons  
13 L: men om den går såhääär uppföljning egenexpansion 
14  visar igen med handen, denna gång med mindre lutning   
15 L: så är den inte brant # hur kan man # hur kan man 

förklara då # om den går 
uppföljning egenexpansion 

16  visar handen med mer lutning igen   
17 C: man kan flyga respons  
18 L: jaa det ss # kan man för det går såå uppföljning notering - positiv 

värdering 

19 C: mm respons  
20 L: det går såå brant # det STUPAR rakt ner nästan uppföljning elevexpansion 
21 B: som v # när vi skulle åka # på förskolan # jag skulle # vi 

skulle åka till semester och då ehh man var nästan 
flygplan så kom det så mycket pooff 

respons  

22 L: med flygplanet jaa uppföljning elevexpansion 
23 B: NEJ respons  
24 L: nähä uppföljning notering 
25 B: med bilen respons  
26 L: jahaa det är ett gupp uppföljning elevexpansion 
27  Elev B gör ljud som liknar det som hördes under bilturen   
28 L: jahaa # vad är det # annars tänker jag när man åker såhär 

# vad tänker jag på # en liten vagn som går såhär # upp 
och ner # upp och ner (gör vågliknande rörelser med 
handen) 

uppföljning egenexpansion 

29  Eleverna räcker ivrigt upp händerna   
30 C: en bana respons  
31 L: jaaa # vadå fö uppföljning elevexpansion 
32 B: en berg och dal respons  
33 L: berg och dalbana och då tänker jag # där är det ju branta 

backar iv # ibland # så det går RIKTIGT fort nedför 
uppföljning elevexpansion 

34 B: xxx # jag har aldrig åkt en såndär respons  
35 L: här kan man se att det är en BRANT backe ser ni det 

(pekar på bilden i boken) 
uppföljning egenexpansion 

36 Eleverna: mm jaa respons  
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37 L: mm uppföljning notering 

Sekvens 2c. Förhandlingar kring ordet ”rishög” 

 Aktör: 
 

Replik (även minspel, kroppsspråk och eventuell 
tystnad) 

Drag Språkhandling 

1 Läraren: Erik såg bort mot Kalle och Max # han kände hur det 
bubblade i honom # hah # där fick de se att han kunde # 
på en gammal rishög # vad var det # en rishög 

initiativ  

2 B: stopp # vad är rishög respons  
3 L: jaa vad är det # vad tror ni uppföljning elevexpansion 
4 B: (ivrigt upp med handen) ja du förklarade förra veckan respons  
5 L: hah # där fick de minsann se # på en gammal rishög 

klarade han det # NN-C 
uteblivet 
drag 

nolltillskott, 
talarnominering 

6 C: en sån här stor hög respons  
7 L: mmmm (med tvekan i rösten) uppföljning notering 
8 B: jag vet respons  
9 L: egentligen är det ju det # en hög utav ris # men # mm # 

NN-B 
uppföljning elevexpansion (till 

elev C) 

10 B: en gammal ful respons  
11 L: jaa när det är något såndär som är riktigt gammalt och 

nästan lite trasigt 
uppföljning elevexpansion 

12 B: jag kommer ihåg det från förra veckan respons  
13 L: ja vi pratade om det förra gången # för egentligen var det 

ju ingen ny cykel # det var ju en gammal cykel # och då 
kan man säga om den är gamma # 

uppföljning elevexpansion 

14 B: jag är NYFIKEN respons  
15 L: gammal och skruttig så säger man att det är en riktig 

rishög 
uppföljning egenexpansion 

 


