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Syftet med denna fallstudie är att skildra hur interaktionen mellan elever respektive 

mellan lärare och elever ser ut när elever arbetar med genren insändare i svenska 

som andraspråk. Studien baseras på tre genomförda klassrumsobservationer, två 

inspelningar av gruppsamtal där elever medverkar samt en intervju med läraren i 

svenska som andraspråk, grundläggande kurs. Det är 16 informanter som deltar i 

studien. Informanterna går på Språkintroduktion. Resultatet visar att undervisningen 

är utformad enligt cirkelmodellen, vilket är en modell för hur man stegvis bygger upp 

kunskap kring hur man skriver inom olika genrer. Resultatet visar vidare hur 

interaktionen ser ut mellan elever respektive mellan lärare och elever. Det är läraren 

som till stor del dominerar interaktionen förutom vid de tillfällen då eleverna arbetar 

i smågrupper. Interaktionen mellan eleverna karaktäriseras av tvekpauser, 

omtagningar och överlappande tal, s.k sonderande tal. 

__________________________________________________________ 

Nyckelord: Genrepedagogik, cirkelmodellen, smågruppsarbete, interaktion, svenska 

som andraspråk, språkutveckling 
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1. Inledning 

 

För att man ska kunna vara en aktiv deltagare i skolan och i samhällslivet är det 

viktigt att man behärskar det svenska språket. I skolan är det genom språket eleverna 

inhämtar kunskap och det är viktigt att utbildningen är utformad på så vis att alla 

elevers utvecklingspotential tas tillvara. Att elever kan kommunicera med varandra i 

och utanför skolan är viktigt. 

   Jag arbetar som gymnasielärare i svenska som andraspråk sedan några år tillbaka. 

På den gymnasieskola där jag arbetar finns språkintroduktion, ett av 

gymnasieskolans fem introduktionsprogram, vilket vänder sig till ungdomar som är 

nyanlända i Sverige och som inte har de betyg som krävs för att gå på ett nationellt 

program. På språkintroduktion ligger fokus på det svenska språket och syftet med 

utbildningen är att eleverna ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller någon 

annan utbildning efter språkintroduktion (Skolverket 2013). Eleverna som kommer 

till den gymnasieskola där jag arbetar är mellan 16 och 20 år gamla. Tiden det tar att 

uppnå den språknivå som behövs för att klara ett nationellt program, 5-8 år, även om 

det kan variera från person till person, gör att det är extra viktigt att eleverna får med 

sig kunskaper i språket så att de kan klara sig i samhället.  

   I läroplan för gymnasieskolan står följande ”Det är skolans ansvar att varje elev som 

avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för 

fortsatt utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. 

(Läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 2.1) 

   Eleverna på språkintroduktion är en heterogen grupp med skilda 

utbildningsbakgrunder och det är viktigt att utbildningen är språk- och 

kunskapsutvecklande och möter utifrån de behov de har (Skolverket 2013)  

   Språket är centralt för all undervisning i skolan och hur språket och utveckling 

hänger ihop har varit fokus för många studier. Vilka språkliga aktiviteter som pågår i 

klassrum kan se olika ut men det som är gemensamt är att interaktionen ofta ser ut 

på samma sätt och har samma struktur. Det är läraren som ställer frågorna och 

eleverna som svarar och läraren bedömer sedan elevernas svar.  

   Den traditionella utbildningen har karaktäriserats av vad Olga Dysthe (1996) kallar 

för ett monologiskt klassrum. I ett monologiskt klassrum är det läraren som ställer 

frågorna och som även har det största talutrymmet. Dysthe och många med henne 
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förespråkar ett dialogiskt klassrum där eleverna får chans att utveckla sina svar och 

där frågorna som ställs är öppna till skillnad från slutna. 

   Att ställa öppna frågor samt att organisera arbetet så att det gynnar språkutveckling 

är viktigt för flerspråkiga elever och detta vill jag med belysa med min studie. Pauline 

Gibbons (2006) har många förslag på hur en språkutvecklande utbildning kan formas 

med hänsyn till elevernas olika bakgrund. Gibbons förespråkar b.la. arbete med 

genrer genom cirkelmodellen, vilken går ut på att läraren tillsammans med eleverna 

bygger upp en förståelse av genren innan man gemensamt producerar en text för att 

eleverna sedan ska kunna skriva en egen text.  

   Inom den sociokulturella teorin fokuserar man på det nära samband som finns 

mellan språkutveckling och lärande. Lärande äger rum när vi i olika situationer 

använder språket samt kommunicerar om vad det är som händer. Genom 

kommunikation blir vi delaktiga i kunskaper och färdigheter. Människan handlar 

vidare inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt 

i samspel med andra och från början lär vi oss detta genom lek (Säljö 2000). Språk 

och lärande går hand i hand och man kan i skolan göra mer för att utveckla elevers 

språk på alla nivåer. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att skildra hur interaktionen mellan elever respektive 

mellan lärare och elever ser ut när elever arbetar med genren insändare. 

Frågeställningarna är: 

• Hur har läraren organiserat undervisningen med avseende på 

språkutvecklande interaktion? 

• Stämmer den bild läraren har av interaktionen överens med hur det ser ut i 

verkligheten? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

 

Denna fallstudie är disponerad enligt följande: I kapitel 2 ges en bakgrund till den 

sociokulturella teorin samt forskning kring klassrumsinteraktion, stöttning, 

genrepedagogik och smågruppsarbetets språkutvecklande potential. 

   I kapitel 3 presenteras material och metod där tillförlitligheten diskuteras och 

genomförandet av undersökningen beskrivs. 

   I kapitel 4 presenteras resultatet från undersökningen och i kapitel 5 analyseras och 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning på området. Slutligen, i 

kapitel 6 tas slutsatser och reflektioner kring studien upp. 
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2 Forskningsbakgrund 

 

2.1 Zonen för närmaste utveckling  

 

Inom den sociokulturella teorin ser man den utveckling som människor går igenom 

som en social företeelse och inte en individualistisk. Vi lär i samspel med andra och 

interaktionen står i fokus för språkutveckling och lärande. Det som är speciellt viktigt 

är den interaktion som sker mellan personer där det finns en kunskapsklyfta. 

Gibbons( 2006) och Lindberg (2013) som tolkat Vygotsky menar att grunden för ett 

barns utveckling ryms inom det Vygotsky kallar för zonen för närmaste utveckling. 

   Denna zon, på engelska kallad (ZDP) zone of proximal development, syftar till den 

klyfta som finns mellan det som barnet kan utföra utan hjälp av någon och det barnet 

kan utföra tillsammans med en mer erfaren person. Meningen är sedan att barnet 

eller eleven sedan ska klara av att utföra uppgiften på egen hand. 

   Ett sampel i vilket det förekommer en kunskapsklyfta menar Lindberg (2013) gör så 

att ett barn kan komma längre i sin utveckling än vad det annars skulle ha gjort utan 

stöttning. Lindberg (2013) tar vidare upp att Vygotsky menade att vi i vårt lärande 

och agerande i övrigt är beroende av olika typer av stöttning.  

   Vygotsky (1978) samt Lightbown, Spada (2004) anser att det enda nyttiga lärandet 

är det som ligger steget före och i nästa utvecklingsfas. Läraren är ansvarig för att 

utvecklingen förs framåt och att eleven utmanas. Läraren måste ha lika höga 

förväntningar på alla elever samt tillhandahålla passande stöttning. Det är viktigt att 

inte förenkla uppgiften utan istället fundera kring vilken typ av stöttning man kan ge 

så att eleven klarar uppgiften. 

 

2.2 Traditionell samtalsstruktur kontra dialog i skolan 

 

Det traditionella sätt på vilket undervisning ofta baseras är det där läraren ställer en 

fråga, eleven ger ett svar och läraren sedan bedömer svaret. Denna struktur för 

klassrumsinteraktion kallas för IRU, Initiativ- respons- uppföljning och gör det svårt 

för eleven att delta och vara aktiv eftersom det är läraren som styr (Lindberg 2013). 
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   Forskning visar vidare att läraren har det största talutrymmet i klassrummet och att 

läraren talar två tredjedelar av tiden. Kvar för eleverna att dela på är den sista 

tredjedelen, detta benämns som två- tredjedelsregeln (Dysthe 1996). 

   Gibbons( 2006), Lindberg (2005) samt Dysthe (1996) menar att läraren, för att 

främja språkutveckling, måste utforma undervisningen så att det finns olika 

interaktionsmönster i klassrummet. Dysthe (1996) menar att det är nödvändigt för 

språkutveckling att eleverna erbjuds många tillfällen till att komma till tals. 

   Undervisning som grundar sig på IRU- struktur kallar Dysthe (1996) för 

monologisk dialog. Dysthe menar att läraren istället för att följa IRU- strukturerad 

undervisning ska ställa autentiska frågor. Autentiska frågor är öppna frågor där 

läraren inte sitter inne med svaret, till skillnad från slutna frågor som har ett på 

förhand givet svar. Genom att läraren ställer autentiska frågor ges eleverna större 

möjligheter till att delta i samtalet och uttrycka sina personliga åsikter. 

   Utöver autentiska frågor menar Dysthe (1996) att det är viktigt att läraren följer upp 

elevernas svar samt bedömer dessa. Uppföljning och bedömning handlar om att 

läraren följer upp ett elevsvar genom att införliva svaret i nästa fråga. På så vis bygger 

läraren vidare på det som eleven fört in i samtalet. Följer man upp elevens svar 

signalerar det dels att svaret var gott nog men samtalet förs även vidare på samma 

spår. Skulle svaret inte alls följas upp skapas ett brott i samtalet. I gruppsamtal som 

elever har förekommer också uppföljning.  

   Gass (1997) menar även hon att andraspråksinlärning skapas av den input man som 

inlärare får samt i de samtal man deltar. 

   Barnes (1978) talar om utforskande tal och betecknar detta som något som används 

i sökandet efter ny kunskap. Utforskande tal utmärks av tvekpauser, 

omformuleringar, avbrutna tankegångar och hypotetiska uttryck av typen kanske, 

antagligen, nog, måste vara osv. Denna typ av språkanvändning refererar Barnes till 

som redigerat språk. 

   Frågemönster i lärarstyrda och elevstyrda samtal har helt olika karaktär genom att 

eleverna främst ställer frågor för att inbjuda till diskussion, pröva hypoteser och alltså 

inte använder frågor för att bedöma kunskap och utöva social kontroll. Denna typ av 

samtal hänvisar Barnes (1978) till som samtal som har en sonderande funktion, 

vilken utmärks av täta markeringar för tvekan genom att man omformulerar sig, 

avbryter satser och ändrar inriktningen. Just detta menar Barnes är extra viktigt om 
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man vill få elever att vara en del av inlärningsprocessen. Kunskap förändras när den 

verbaliseras och eleverna tänker högt 

   Ytterligare någon som skriver om klassrumsinteraktion är Einarsson (2004) och 

hänvisar då till det som institutionellt asymmetriskt samtal. Vad som kännetecknar 

denna typ av samtal är just att de är uppbyggda kring en ojämlik samtalssituation, 

relationen är inte jämlik utan asymmetrisk. Det är läraren som sätter igång det hela 

genom olika strukturerade drag. Det kan vara att starta en inledande diskussion kring 

en text eller liknande. Men samtalen som förekommer i skolan innefattar även 

gruppdiskussioner och redovisningar. Dessa kan enligt Einarsson liknas vid mer 

symmetriska former av interaktion. 

   Einarsson (2003) har i sin avhandling kommit fram till att det är fler faktorer som 

påverkar hur kommunikationen mellan lärare och elever ser ut. Elevens kön har visat 

sig ha betydelse och så även lärarens, vilken ålder eleven har, undervisningsämne 

samt gruppstorlek är alla faktorer som har betydelse för kommunikationen. 

2.3 Kollaborativ stöttning 

 

Kollaborativ stöttning innebär att elever tillsammans i mindre grupper kan stötta 

varandra och på så vis bidra till varandras språkutveckling, eleverna fungerar som 

lärandestöd för varandra (Linberg 2013). Detta visade Donato (1994) i hans forskning 

kring kollaborativ stöttning. Donatos studier styrker kollaborativt lärandestöd kan 

resultera i språkutveckling. 

   Att låta elever arbeta i smågrupper menar Gibbons( 2006), Barnes (1978), Lindberg 

(2005 & 2013), Gröning (2001) samt Forslund Frykedal (2008) är ytterst gynnsamt 

för utvecklingen av ett andraspråk eftersom eleverna då får fler tillfällen att använda 

språket i interaktion med andra än läraren.  

   Gibbons( 2006) menar att elever i smågrupper får höra språket talas av andra än 

läraren och på så vis blir inflödet större. Utflödet gynnas också positivt eftersom även 

det blir större. Gröning (2001) har studerat forskning kring CL, cooperative learning, 

och menar även hon att smågruppsarbete ge eleverna maximalt samtalsutbyte. 

   Barnes (1978) hävdar att en förutsättning för att inlärning i någon djupare mening 

ska komma tillstånd i skolan är att eleverna får möjlighet att använda språket i en 

utforskande funktion där de får omforma och utveckla sina kunskaper i samspel med 

andra. Barnes menar att detta sker bäst i smågrupper där eleverna med hjälp av 
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språket kan få grepp om ny kunskap och relatera den till sina tidigare kunskaper både 

genom att tänka högt med språket som tankeinstrument och genom att kommunicera 

med andra elever kring lösningar av olika typer av problem. 

   Forslund Frykedal (2008) har i sin avhandling beskrivit elevers tillvägagångssätt 

vid grupparbeten och har även hon kommit fram till att öppna kollaborativa uppgifter 

skapar förutsättningar för att eleverna ska använda varandra som lärandestöd. 

Forslund Frykedals studier visar även att den typ av uppgift som eleverna får av 

läraren påverkar hur interaktionen blir. Det är viktigt med sammanhållna uppgifter 

där eleverna tillsammans får komma fram till ett resultat eftersom eleverna då måste 

kommunicera med varandra.  

 

2.2.1 Heterogent utformade grupper 

 

Hur gruppen är utformad spelar roll för hur gynnsam språkutvecklingen blir. När 

elever ska samarbeta i skolan behöver vissa grundläggande villkor tas i beaktande. 

Det är viktigt att läraren har en genomtänkt struktur på arbetet samt en positiv 

attityd till samarbete som arbetsform. Även om eleverna arbetar i grupper så är det 

viktigt att läraren är närvarande menar Williams & Sheridan (2006). Vad gäller 

gruppsammansättningen så visar studier att heterogent och icke självvalda grupper 

är mest gynnsamt. Detta beror på att i grupper där eleverna inte själva valt sina 

samarbetspartners måste de tänka på att formulera sig mer explicit (Gröning 2001).  

   Elever med mindre ämneskunskaper har visat sig prestera bättre i heterogena 

grupper eftersom de andra eleverna då fungerar som lärandestöd. De elever som kan 

mer gynnas dock även av detta då de i samtalen får förklara och på så vis använda 

språket. Gruppstorleken spelar roll och det kan räcka med två eller tre elever i varje 

grupp(Forslund Frykedal 2008). 

 

2.4 Genrepedagogik och cirkelmodellen 

 

Hedeboe och Polias (2008 s 13) definierar genre som ”(…) social process med 

igenkännbara steg och med ett särskilt socialt syfte”. Hedeboe och Polias menar 

vidare att det finns en skillnad i den genremässiga förförståelsen beroende på vilken 
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bakgrund eleverna har. Detta innebär att läraren måste utforma undervisningen på 

så vis att eleverna får explicit stöd i sin språkliga utveckling.  

   När elever ska lära sig hur man tar sig an en viss genre så behöver arbetet utformas 

som en cirkel eller cykel för undervisning och lärande. Denna cykel hänvisar 

Gibbons( 2006) till som cirkelmodellen. Första steget innebär att lärare och elever 

tillsammans utforskar kontexten. Läraren tar här reda på elevernas förförståelse. 

Eleverna får undersöka och utforska ämnet eller genren för att bygga upp 

bakgrundskunskap. Steg två innebär att man studerar texter inom genren för att få en 

förebild. Syftet med detta är att eleverna ska bli bekanta med texttypens syfte, 

struktur och språkliga kännetecken. Fokus ligger i denna fas på form och funktion. 

   Nästa steg innebär att man skriver en gemensam text. På så vis får eleverna se hur 

den byggs upp samt att innehåll och språk är faktorer man måste tänka på. Det fjärde 

och sista steget innebär att eleverna skriver en individuell text. De fyra faserna tar 

olika lång tid beroden på elevernas förkunskaper (Hedeboe & Polias 2008, Gibbons 

2002, Johansson & Sandell Ring 2010, Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012) 
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3 Metod och material 

 

Syftet med denna fallstudie är att belysa hur interaktionen mellan elever respektive 

mellan lärare och elever ser ut när elever arbetar med genren insändare. Syftet 

fokuseras utifrån de två frågeställningarna hur läraren organiserar undervisningen 

med avseende att skapa språkutvecklande interaktion samt huruvida den uppfattning 

läraren har om interaktionen stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. 

   För att belysa ovanstående syfte och frågeställningar har jag genomfört öppet 

deltagande observationer på ett av gymnasieskolans introduktionsprogram, 

språkintroduktion. Utöver observationerna har jag genomfört inspelningar av två 

gruppsamtal med elever vilka går i gruppen jag observerat samt en intervju med den 

undervisande läraren i gruppen. 

   Urvalet av elever och en lärare gjordes utifrån min tidigare kännedom om läraren 

och elevgruppen. 

 

3.1 Datainsamling och genomförande  

 

Tre metoder för datainsamling ligger till grund för denna fallstudie, tre observationer 

av arbetet i klassrummet, inspelningar av två gruppsamtal samt en intervju med 

läraren i gruppen.  

   Efter att ha fått rektors godkännande att genomföra min studie kontaktade jag 

några lärare i svenska som andraspråk på den aktuella skolan som jag sedan tidigare 

kände till och som jag visste var intresserade av interaktionens betydelse för 

språkutveckling. Jag berättade kort om ämnet och syftet för den studie jag ämnade 

genomföra och en av lärarna var positivt inställd till att delta. Jag fick tillåtelse att 

genomföra observationerna i lärarens grupp i svenska som andraspråk, 

grundläggande utbildning, på språkintroduktion. Jag fick även tillåtelse att intervjua 

läraren. Jag lämnade sedan ett informationsbrev till de elever som går i gruppen (Se 

bilaga 7). Den lärare och den grupp som deltar i studien är vald utifrån det jag sedan 

tidigare visste om lärarens arbetssätt. Detta innebär att även om läraren frivilligt 

deltog i studien så är urvalet inte helt slumpmässigt valt.  

   Därefter besökte jag gruppen där jag ämnade genomföra min studie på ett av deras 

ordinarie lektionstillfällen. Jag informerade kort om syftet med undersökningen. 
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Samtliga elever valde att delta i studien. Jag informerade vidare eleverna om att jag 

skulle observera arbetet i klassrummet under tre tillfällen samt att jag skulle spela in 

två gruppsamtal där några av eleverna skulle delta. De elever som skulle delta i 

grupsamtalen valdes slumpmässigt ut och dessa elever informerade jag en och en 

kring syftet. Jag gick även igenom informationsbrevet med dem och förklarade vad 

inspelningarna skulle användas till, att belysa hur interaktionen mellan eleverna såg 

ut. 

   Syftet med att genomföra observationer av arbetet i klassrummet var att jag skulle 

få en bild av hur interaktionen mellan lärare och elever såg ut. Jag ville studera en 

företeelse på djupet och bedömde då att göra en fallstudie på interaktionen inom ett 

specifikt arbetsområde var det bästa.  

   Jag är medveten om att det faktum att jag innan kände till läraren samt eleverna 

skulle kunna ses som en svaghet i undersökningen och att detta på något vis påverkat 

resultatet. Jag tror snarare att detta bidragit till att jag kunnat komma djupare in. 

Eleverna har under mina observationer betraktat min närvaro som något naturligt 

och jag tror inte att jag påverkat dem åt något håll. Jag har med lätthet kunnat ta del 

av vad eleverna pratar om i grupper och detta har bidragit till att jag på djupet kunnat 

se närmare på interaktionen.  

 

3.2.1 Observationsdata 

 

Datainsamlingen av observationerna skedde i samband med 3 längre 

undervisningspass i svenska som andraspråk, grundläggande utbildning, vilka var en 

del av ett längre arbetsmoment som handlade om insändare. Materialet samlades in i 

oktober 2014 och jag deltog från början av arbetsområdet. Lektionstillfällena 

observerades och nedtecknades. Jag valde att göra deltagande observationer av två 

anledningar. Dels eftersom dessa gör det möjligt att lägga mer koncentration på 

djupet snarare än på bredden (Denscombe 2009), något som var viktigt eftersom jag 

gjorde en fallstudie, och dels på grund av att jag sedan tidigare kände till elevgruppen 

och eleverna kände till mig. Att då gå in i gruppen utan att upplysa vad syftet med 

min närvaro innebar hade bara verkat konstigt.  

   Deltagande observationer tillåter att man som forskare kan tala öppet om avsikten 

med undersökningen och på så vis få gruppens samtycke (Denscombe 2009). Att 
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delta på det vis jag gjorde gav mig möjligheten att få ta del av läraren och elevernas 

interaktion i en naturlig miljö, vilket går i linje med det Denscombe (2009) menar är 

viktigt för deltagande observationer. Det går även i linje med vad som är viktigt när 

man gör konversationsanalyser, vilket jag gjorde i ett senare skede av studien 

(Tholander och Thunqvist Cekaite 2009). 

   Innan mina observationer visste jag i det stora hela vad fokus på undersökningen 

skulle vara. Jag hade mina frågeställningar att utgå ifrån. Den första observationen 

innebar fortlöpande fältanteckningar av det som hände i klassrummet. Detta för att 

jag skulle få en helhetsbild av det som försiggick. Denscombe (2009) menar att man 

som forskare inte bör gå ut med redan fastställda hypoteser som man vill pröva. Som 

forskare är man snarare där för att lära sig om situationen. Jag menar att jag med 

detta angreppssätt fick en tydlig bild av hur arbetet med genren var upplagt samt att 

jag fick en tydlig bild av hur interaktionen ser ut.  

   Den första observationen ägde rum när arbetsområdet introducerades. Jag 

observerade lika länge som lektionen varade, i 80 minuter och jag nedtecknade allt 

jag hörde. Jag placerade mig precis bakom eleverna så att jag skulle ha möjlighet att 

höra vad alla sa. Jag använde mig av löpande fältanteckningar eftersom jag ville gå in 

i situationen utan förutbestämda kategorier i form av ett observationsschema.  

   Under det första observationstillfället gick läraren igenom vad en insändare är och 

vilka språkliga drag som kännetecknar genren. Lärarens genomgång varar i 20 

minuter. Efter detta följer eget arbete för eleverna. De instrueras att arbeta i par med 

en insändare. Övningen syftar till att träna eleverna i läsförståelse. Eleverna arbetar 

med denna uppgift resterande del av lektionen, i 60 minuter. 

   Under tiden eleverna arbetar med uppgiften antecknar jag fortlöpande det jag hör 

och jag får på detta vis en bild av vad det är eleverna diskuterar och vilka 

interaktionsdrag som förekommer. 

   Den andra observationen inleds med att läraren sammanfattar föregående lektion. 

Jag är även denna gång placerad precis bakom elevgruppen och jag observerar under 

hela lektionen, vilken varar i 80 minuter. Under det andra observationstillfället 

spelar jag in det första gruppsamtalet (se 3.2.2). 

   Lektionen avslutas med att eleverna får arbeta själva med att svara på frågor till den 

insändare de diskuterat i grupper. 

   Den tredje observationen handlar om gemensam textproduktion. Läraren guidar 

eleverna genom vilka delar som ska finnas med i en insändare och man skriver 
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gemensamt en insändare. Jag är placerad bakom eleverna och jag observerar i 60 

minuter.  

 

3.2.2 Gruppsamtalsdata 

 

Jag genomförde två inspelningar av gruppsamtal. Den första inspelningen gjordes i 

anslutning till observationstillfälle 2 och genomfördes i oktober 2014. Inspelningen 

varar i 9 minuter och 5 elever deltar (se bilaga 4). Eleverna återges med namn i 

tabellen (se bilaga 2-6)och dessa namn är fingerade för elevernas anonymitet. Jag 

använde en diktafon vid inspelningarna för att jag på ett enkelt sätt efteråt skulle 

kunna lyssna, transkribera samt analysera vad elevernas interaktion innehåller.  

   Det första gruppsamtalet utgår från en insändare eleverna fått från läraren. Syftet 

med diskussionen är att eleverna ska hitta insändarens olika delar samt vilka 

argument författaren till insändaren har. Under tiden eleverna diskuterar är jag 

närvarande och lyssnar. Jag lyssnar och ser till så att diktafonen spelar in.  

   Den andra inspelningen genomfördes också den i oktober 2014. I det gruppsamtalet 

deltar fyra personer (se bilaga 5). Samtalet varar i 11 minuter. Namnen på personerna 

är fingerade för eleverans anonymitet. Det är inte samma personer som deltar i det 

första gruppsamtalet som i det andra. Anledningen till att det inte är samma personer 

med i det andra gruppsamtalet har att göra med att alla elever som deltog då inte var 

närvarande vid detta tillfälle.  

   Under det andra gruppsamtalet diskuterar eleverna kring den gemensamma 

insändare som läraren och eleverna skriver. Uppgiften är att komma på argument 

samt en inledning och en avslutning till denna. Eleverna diskuterar således vilka 

argument som ska finnas med och hur insändaren ska börja och sluta. 

 

3.2.3 Intervjudata 

 

För att få insikt i lärarens uppfattningar och erfarenheter kring arbetet med genrer 

samt olika arbetssätt genom vilka interaktionen kan fungera som en motor för 

språkutveckling genomförde jag en intervju med denne (se bilaga 1 ). Intervjuen 

genomfördes i oktober 2014 efter mina observationer samt inspelningar av 

grupspamtal. 
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   Jag valde att genomföra en semistrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att en färdig mall med frågor finns men det råder en flexibilitet i vilken 

ordningsföljd frågorna kommer. Den som blir intervjuad har vidare möjlighet att 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om vissa ämnen (Denscoombe 2009). Då 

frågorna var öppet ställda kunde läraren prata fritt och frågorna samt svaren 

överlappade varandra. Läraren hade tid att fundera samt kunde prata fritt och detta 

bedömde jag vara gynnsamt för min studie.  

   Intervjun varade i 60 minuter. Jag spelade inte in denna utan antecknade 

fortlöpande svaren. Direkt efter intervjun sammanställde jag det läraren hade sagt.  

 

3.2 Bakgrundsinformation om informanterna 

 

Nedan redogör jag för bakgrundsinformation kring informanterna i studien. 

 

3.2.1 Eleverna 

 

Informantgruppen består av 16 elever som alla går på Språkintroduktion. Eleverna är 

födda mellan 1995 och 1998 och har varit i Sverige mellan 2 och 4 år. Alla 

informanter har svenska som andraspråk och räknas som nyanlända.. 

   Undervisningen i svenska som andraspråk, grundläggande utbildning, är på den 

aktuella skolan organiserad utifrån nivån på svenskkunskaperna. Eleverna är således 

nivågrupperade på svensktimmarna. Informanterna hör till den grupp som kommit 

längst i sin språkutveckling och som vårterminen 2015 skriver det nationella provet i 

svenska och svenska som andraspråk. 

   Av de 16 informanterna har totalt 9 informanter varit del av något av de två 

inspelade gruppsamtalen.  

 

3.2.2 Läraren 

 

En intervju har genomförts med läraren i den grupp där jag gjort mina observationer. 

Läraren undervisar i svenska som andraspråk, grundläggande nivå, samt svenska 

som andraspråk på gymnasienivå. Jag har gett läraren pseudonymen Sofia i 
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uppsatsen. Nedanstående uppgifter baseras på information som framkommit under 

intervjuen.  

   Sofia är 39 år gammal och har arbetat på den aktuella gymnasieskolan i sex år. Hon 

har en gymnasielärarexamen i svenska och psykologi. Efter avslutade studier har 

Sofia läst till svenska som andraspråk 60 poäng och har genom yrkeserfarenhet även 

fått lärarlegitimation i svenska som andraspråk för gymnasiet. Sofia är förstelärare på 

skolan med fokus på språkutvecklande arbetssätt. Sofia undervisar på 

språkintroduktion samt på andra program. 

 

3.3 Databearbetning 

 

Nedan redogör jag för hur jag har bearbetat materialet från mina observationer, 

inspelningar av gruppsamtal samt den intervju jag gjort.  

 

3.3.1 Observationerna och inspelningarna av gruppsamtal 

 

Observationerna nedtecknades fortlöpande under tiden. Efter genomförda 

observationer skrevs fältanteckningarna rent. Fokus för studien är interaktionen i 

klassrummet och hur den ser ut mellan elever respektive mellan lärare och elever. 

För att få en tydlig och överskådlig bild av detta sammanställde jag allt material från 

observationerna i tabellform efter modellen som finns i examensarbetet Samtal i 

mångfaldens skola- klassrumsinteraktion som ram för språkinlärning (Aspfors 

2008). Modellen utgår från IR- modellen i vilken en talhandling kan innehålla både 

initiativ- och responsegenskaper (Norrby 2004). 

   Tabellen består av fyra kolumner med rubrikerna Talare, Verbal interaktion, 

Interaktionsdrag I-R-U och slutligen Interaktionsakt/ talhandling. I kolumnen 

Talare återfinns namn på alla som yttrar något i klassrummet. Kolumnen Verbal 

interaktion klargör vad det är informanterna säger. Den tredje kolumnen, 

Interaktionsdrag I-R-U, talar om vilken typ av yttrande det handlar om, det vill säga 

om det är initiativ till en fråga, respons på en fråga eller uppföljning på en fråga och 

om denna följer mönstret för hur frågor traditionellt ställs i ett klassrum (se kapitel 

2.2). Den fjärde och sista kolumnen, Interaktionsakt- talhandling, tydliggör vilken 
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typ av talhandling det handlar om. Är interaktionsdraget ett initiativ klargörs det i 

den fjärde kolumnen vilken typ av initiativ, ex. en fråga eller liknande. 

   Jag använde mig av ovanstående modell då det var viktigt för min studie att jag på 

ett överskådligt sätt skulle kunna se vilken typ av mönster som återfanns i 

interaktionen mellan elever respektive mellan lärare och elever.  

   Gruppsamtalen spelades in med hjälp av en diktafon och samtalen transkriberades 

dagen efter. Först skrev jag ner vem som hade sagt vad. Detta blev dock inte 

överskådligt så jag förde in informanternas yttranden i tabellen jag redogjort för 

ovan. När jag fört in alla yttrande så kunde jag bearbeta materialet och se vilken typ 

av talhandling som förekommer. Sedan räknade jag antalet yttranden informanterna 

i studien gjort för att få fram ett mönster av hur interaktionen i klassrummet såg ut.  

   Yttrandena kategoriserades sedan utifrån vilken typ av yttrande det handlar om, 

vilken typ av frågor som läraren ställer samt hur talmönstret i klassrummet ser ut 

(två- tredejdelsregeln).  

3.3.3 Lärarintervjun  

 

Intervjun med läraren genomfördes i oktober 2014 efter observationerna samt 

inspelningarna av gruppsamtalen. Direkt efter intervjun skrev jag rent mina 

anteckningar. Materialet från intervjun har bearbetats utifrån de två 

forskningsfrågorna vilka är hur läraren organiserat undervisningen med syftet att 

skapa interaktion samt hur väl lärarens bild av detta stämmer överens med 

verkligheten.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

 

Validitet handlar om ifall man faktiskt undersöker det man avser att undersöka och 

inte något annat. Jag har vid tre tillfällen genomfört deltagande observationer samt 

vid två tillfällen spelat in samtal som eleverna haft. Dessa observationer samt samtal 

utgår från uppsatsens syfte, vilket är att skildra hur interaktionen mellan elever 

respektive mellan lärare och elever ser ut när elever arbetar men genren insändare. 

   Den intervju som genomfördes ger stöd till den uppfattning jag fått av 

undervisningen genom mina observationer och stärker på så vis studiens validitet. 
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   Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig en undersökning och dess material är. Då 

jag gjort en fallstudie och enbart undersökt några få saker kan resultatet inte 

generaliseras och sägas vara gällande för all interaktion i klassen. Däremot utgår 

resultatet från noggranna anteckningar från observationer samt transkriberat 

material som visar hur interaktionen ser ut under de observerade tillfällena. Detta 

menar jag stärker studiens reliabilitet eftersom jag har flera källor till mitt material. 

 

3.5 Etiska aspekter 

 

Jag har i mitt arbete med informanterna, lärare och elever, noggrant poängterat att 

de är anonyma. Innan observationerna och inspelningarna av elevsamtal 

genomfördes fick informanterna information kring min studie genom ett 

informationsbrev. Eftersom det var viktigt för mig att informanterna förstod vad jag 

ämnade göra så informerade jag även hela gruppen muntligt om min studie De elever 

som deltog i inspelningarna av gruppsamtal pratade jag med en och en och sedan fick 

de ta ställning till om de önskade delta. Ingen av informanterna nämns vid deras 

riktiga namn. Det är heller inte möjligt att identifiera skola eller stadsdel. 

Skolledningen och den berörda läraren har blivit informerade om studien och givit 

sitt fulla samtycke. 
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4 Resultat 

 

Till grund för resultatet på denna fallstudie ligger klassrumsobservationerna, 

inspelningarna av gruppsamtal samt intervjun med läraren i gruppen. Denna 

fallstudie är förhållandevis liten och fokuserar på interaktionen i klassrummet mellan 

elever respektive mellan lärare och elever. Då det är få informanter som deltar i 

studien så går det inte att dra några generella slutsatser kring resultatet. Resultatet 

visar således hur interaktionen ser ut i klassrummet under ett specifikt arbetsområde.  

   I resultatet redovisas forskningsfrågorna i tur och ordning.  

 

4.1 Interaktionsmönster mellan elever respektive mellan lärare och elever 

 

Resultatet gällande hur interaktionen ser ut mellan eleverna respektive mellan 

läraren och eleverna redovisas nedan. Interaktionsmönstret mellan eleverna 

redovisas först under punkt 4.1.1. Sedan följer redovisningen av interaktionsmönstret 

mellan lärare respektive elever under punkt 4.1.2 

 

4.1.1 Interaktionsmönster mellan elever 

 

Under det första gruppsamtalet är det fem deltagare. Samtalet varar i 9 minuter och 

det förekommer totalt 43 yttrande. Av dessa yttranden är 27 av dem initiativ av olika 

slag så som en fråga. Responsdragen är totalt 17 och det handlar då om svar på 

frågor, förtydliganden eller avbrutna tankegångar som fylls i av någon annan i 

gruppen.  

   Resultatet visar att eleverna får arbeta i smågrupper och dessa är heterogent 

sammansatta (se punkt 2.2.1) vilket är gynnsamt för språkutveckling (se b.la. 

Forslund Frykdal 2008). Resultatet visar vidare att interaktionsmönstret mellan 

eleverna i gruppen till stor del kännetecknas av diskussioner där man förhandlar om 

vad som är det korrekta. Elevernas diskussion utgår i den första inspelningen av 

gruppsamtal från tre från början givna frågor och eleverna diskuterar således dessa. 

Frågorna utgår från innehållet i en av de lästa insändarna och därför blir resultatet av 
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denna diskussion sådant att det kretsar kring just innehåll. Eleverna diskuterar med 

varandra, avbryter, fyller i det någon sagt samt bygger ut svaren så att de inte bara är 

enstaviga. 

   Den andra inspelningen av ett gruppsamtal sker under observationstillfälle tre när 

eleverna tillsammans ska diskutera sig fram till hur den gemensamma insändaren 

ska se ut. I samtalet deltar 4 personer och samtalet varar i 11 minuter. Totalt 97 

yttranden förekommer och av dessa är 50 stycken initiativ. Det finns 32 responsdrag 

och tre uppföljningar. Diskussionen kretsar kring elevernas dagliga liv på den 

gymnasieskola där de går. Detta har sin bakgrund i innehållet för den gemensamma 

insändaren- Orättvist på Språkintroduktion. Eleverna diskuterar hur de upplever sin 

vardag samt hur denna skiljer sig från andra elevers vardag på samma skola. 

   Interaktionen har även denna gång karaktären av en diskussion där man förhandlar 

kring hur man ska skriva samt i vilken ordning. Eleverna talar ibland samtidigt, 

formulerar om eller fyller i det någon annan påbörjat. Det finns exempel på avbrutna 

tankegångar. 

 

4.1.2 Interaktionsmönster mellan lärare och elever 

 

Jag har i min undersökning tittat på hur interaktionen ser ut mellan läraren och 

eleverna under tre klassrumsobservationer. Här kommer jag att presentera resultatet 

av dessa med utgångspunkt från vilken struktur klassrumsinteraktionen har (I-R-U), 

hur talmönsteret ser ut (två- tredjedelsregeln), huruvida det är ett monologiskt eller 

dialogiskt klassrum där autentiska frågor ställs och hur frågorna följs upp.  

   Under den första observationen introduceras arbetsområdet. Halva lektionen består 

av en lärarledd genomgång och sedan får eleverna arbeta två och två med en övning i 

lässtrategi. Läraren står för 22 av yttrandena under lektionen. Av dessa tar läraren 15 

initiativ. Resterande av yttrandena är respons, 4 stycken och uppföljning 11 stycken. 

Eleverna har under den första observationen totalt 16 yttranden där 5 av dessa är 

initiativ till en fråga. Resterande yttranden är svar på frågor från läraren och dessa är 

11 stycken.  

   Under den del av lektionen där eleverna arbetar tillsammans i par förekommer 20 

yttrande mellan eleverna. Av dessa är 10 initiativ till frågor, 5 är svar på frågor och 3 

av dessa är uppföljning. Värt att notera är att elevernas yttrande under det parvisa 

arbetet är längre och fler än yttrandena som förkommer under lärarens genomgång. 
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Under grenomgången är lärarens yttrande både fler än elevernas och längre. Eleverna 

svarar kortfattat på lärarens frågor. Läraren tar således det största talutrymmet i 

klassrummet och går i linje med den tidigare forskning som finns på talutrymme, två- 

tredjedelsregeln (Dysthe 1996) 

   Av de frågor som läraren ställer är ingen autentisk enligt Dysthes (1996) definition 

på dessa. Inga av elevsvaren följs heller upp med positiv bedömning. Läraren ställer 

bara testfrågor (Gibbons 2006).  

   Observationstillfälle två innehåller även det många frågor från läraren till eleverna. 

Eleverna har nu diskuterat i mindre grupper kring tre givna frågeställningar och 

dessa går läraren sedan igenom i klassrummet. Det är läraren som även denna gång 

till störst del initierar frågorna och som genom frågorna försöker klargöra vad 

författaren till insändaren egentligen menar. Eleverna ger förslag utifrån de 

diskussioner de haft med varandra. Läraren står under observationstillfälle två för 

totalt 13 yttrande. Det förekommer 5 responsdrag och en uppföljning. Eleverna står 

för 13 yttranden. Av dessa yttranden förekommer det 2 initiativ. Resten är respons på 

lärarens frågor. Något som är värt att notera denna gång är att läraren ställer en 

autentisk fråga där elevernas egna erfarenheter kring diskriminering lyfts upp och 

införliva i diskussionen. Läraren står dock fortfarande för merparten av yttrandena. 

Dessa är även under denna observation längre och fler än elevernas.  

   Den frågetyp som dominerar är klargörande frågor som handlar om innehållet. 

Läraren vill vara säker på att eleverna har förstått. I några fall så svarar läraren själv 

på frågorna eller leder eleverna rätt genom frågans formulering. 

   När jag observerar tredje gången är det dags för eleverna och läraren att skriva en 

gemensam insändare. Läraren har lagt ut ramarna för hur detta ska göras och styr 

även början av arbetet. Efter en stund får eleverna arbeta i grupper för att gemensamt 

komma fram till innehållet. Det är här den andra inspelningen av ett gruppsamtal 

äger rum.  

   Interaktionen styrs även denna gång till störs del av läraren under den lärarledda 

genomgången. Denna står för totalt 16 yttranden, 8 initiativ, 1 respons samt 9 

uppföljningar på elevers yttranden. Under lärarens genomgång gör eleverna 12 

yttrande totalt och 3 av dessa är initiativ, 8 är respons och 2 är uppföljning.  

   När eleverna arbetar själva i smågrupper förekommer 12 yttranden, 5 av dessa är 

initiativ och 7 responsdrag.  
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   Resultatet visar alltså att det är läraren som dominerar samtalet i klassrummet. Det 

är läraren som ställer frågor och eleverna som svarar. Samtalsstrukturen följer I-R-U 

och läraren värderar vid några tillfällen elevernas svar. Lärarens frågor är vidare till 

stor del testfrågor, alltså sådana frågor som Dysthe (1996) hänvisar till som 

motsatsen till autentiska frågor. Läraren ställer dock en autentisk fråga och då i 

samband med observationstillfälle 2. Lärarens yttrande är fler och längre än 

elevernas. När eleverna arbetar i par eller i mindre grupper är dock deras yttrande 

fler och längre.  

 

4.2 Hur har läraren organiserat undervisningen med avseende på 

språkutvecklande interaktion? 

 

Materialet från mina observationer samt materialet från den genomförda intervjun 

med Sofia skildrar hur Sofia har organiserat undervisningen med genren insändare. 

Under intervjun framkommer det att Sofia anser det vara viktigt att undervisningen 

utgår från den nivå på vilken eleverna befinner sig för att sedan planera 

undervisningen så att den hela tiden befinner sig snäppet över vad eleverna klarar av 

själva. Sofia poängterar att det inte får vara för svårt men menar att eleverna hela 

tiden måste utmanas och stegvis ledas fram till slutprodukten av vad lektionen eller 

arbetsområdet syftar till. Ofta börjar Sofia med att ge eleverna en uppgift hon vet att 

de klarar av för att på så vis stärka dem. Sedan leder Sofia dem framåt så att eleverna 

kan nå sin ultimata utvecklingsnivå. 

   Sofia planerar vidare sin undervisning så att det finns gott om tillfällen för eleverna 

att kommunicera samt stötta varandra. Målet är att eleverna ska vara relativt 

självgående men att Sofia finns där när eleverna behöver stöttning. Cirkelmodellen 

samt arbete med lässtrategier är två medel Sofia använder för att stegvis stötta 

eleverna.  

   När eleverna ska arbeta i grupp sätter Sofia medvetet ihop grupperna så att det 

finns starka och lite svagare elever i varje grupp. Då får de elever som kommit längre i 

sin språkutveckling fungera som lärandestöd för de andra eleverna.  

   De tre observationer av undervisningen jag gjorde visar, precis som Sofia säger, att 

undervisningen av genren insändare grundar sig på cirkelmodellen. Observationerna 

visar vidare att eleverna erbjuds tillfällen till att få arbeta parvis eller i mindre 
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grupper, vilket, precis som Sofia uttrycker är viktigt för språkutveckling. Något som 

tidigare forskning på området också stödjer (se kapitel 2.4).  

   Mitt resultat visar vidare vilken typ av frågor som ställs, vilket jag redogör för under 

punkt 4.1.2. Sofia låter eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper och detta var 

något som jag uppmärksammade vid observationerna. 

4.3 Stämmer den bild läraren har av interaktionen överens med hur det ser 

ut i verkligheten? 

 

Min andra frågeställning handlar om hur den bild läraren har av interaktionen i 

klassrummet stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i verkligheten under 

arbetet med genren insändare. Under punkt 4.3.1 beskriver jag den bild läraren har 

av interaktionen i klassrummet och under punkt 4.3.2 beskriver jag den bild av 

interaktionen som mina observationer har visat. Slutligen jämför jag i punkt 4.4.3 

lärarens uppfattning med hur det faktiskt ser ut.  

 

4.3.1 Lärarens uppfattning 

 

Sofia menar att kommunikationen i klassrummet är god samt att eleverna gärna 

diskuterar. Sofia uppger vidare att kommunikationen är viktig samt att hon försöker 

ställa öppna frågor för att på så vis låta eleverna komma till tals i större utsträckning.  

   Sofia anser att dialogen i klassrummet är viktig för elevernas inlärning och 

språkutveckling. Därför försöker Sofia alltid planera in många tillfällen då eleverna 

har möjlighet att diskutera med varandra. Antingen parvis eller i mindre grupper. 

Sofia menar att det är genom användning av språket som man lär sig det och därför 

är det viktigt att eleverna erbjuds många tillfällen till att diskutera med varandra. 

Sofia poängterar att det är när eleverna kommunicerar med varandra som språket 

utvecklas. 

   Flera gånger under intervjun poängterar Sofia hur viktig hon tycker att 

kommunikationen i klassrummet är och att hon alltid försöker tänka på vilken typ av 

frågor hon ställer. Sofia försöker alltid ställa öppna frågor samt att visa intressen för 

elevernas svar. Sofia menar att det är viktigt med öppna frågor av två anledningar. 

Dels för att eleverna inte ska känna att hon hela tiden har facit och vet svaret och dels 

för att Sofia upplever att eleverna genom öppna frågor använder språket mer. Sofia 
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menar att kommunikationen blir bättre med öppna frågor och hon har dessutom 

större möjligheter till att ställa följdfrågor. Följdfrågorna erbjuder eleverna 

ytterligare tillfällen till att använda språket 

 

4.3.2 Den bild observationerna ger 

 

Den bilad av interaktionen som observationerna ger är att Sofia under arbetet med 

genren insändare tar det största talutrymmet (se 4.2). Det är Sofia som initierar 

frågorna samt som fördelar ordet. Sofia har uppfattningen att hon ställer öppna 

frågor men resultatet visar att den frågetyp som dominerar är så kallade testfrågor. 

   Under de tre observationerna ställer Sofia en autentisk fråga och därför kan 

interaktionen i klassrummet enligt Dysthe (1996) definieras som monologisk snarare 

än dialogisk. Interaktionsmönstret i klassrummet varieras dock eftersom eleverna får 

arbeta i mindre grupper. Resultatet visar att eleverna i smågruppsarbetet både yttrar 

sig fler gånger samt att yttrandena är längre då än när Sofia leder och fördelar ordet 

(se punkt 4.1.2). Det framkommer i intervjun att Sofia anser att det är genom 

dialogen som elever lär sig och tidigare forskning visar också att det är så(se kapitel 

2.2). 

   Mot bakgrund av det jag i resultatet beskrivit under punkt 4.2 menar jag att den 

bild Sofia har av interaktionen i klassrummet inte stämmer överens med hur det ser 

ut i verkligheten under detta arbetsområde. Däremot så stämmer det faktum att 

eleverna får stötta varandra och att de erbjuds många tillfällen till att arbeta i mindre 

grupper.  
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5. Analys och diskussion 

 

Diskussionen inleds med en resultatdiskussion. Därefter följer en diskussion av 

metod. 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna fallstudie är att skildra hur interaktionen ser ut mellan elever 

respektive mellan lärare och elever när elever arbetar med genren insändare utifrån 

frågeställningarna hur läraren har organiserat undervisningen med avseende på 

språkutvecklande interaktion samt om den bild läraren har av interaktionen stämmer 

överens med hur det ser ut i verkligheten. 

   Fallstudien ger en bild av vilket interaktionsmönster som finns i klassrummet 

mellan lärare och elever samt hur interaktionsmönstret ser ut mellan eleverna under 

några lektioner. Resultatet säger inget om hur interaktionen ser ut på alla 

svensklektioner utan jag har observerat vid tre lektionstillfällen samt spelat in två 

samtal där elever arbetar i smågrupper. Detta innebär således att jag tittat på djupet 

vad gäller interaktionen under dessa lektioer. Det är mycket möjligt att 

interaktionsmönstren i det undersökta klassrummet ser annorlunda ut vid andra 

tillfällen. Mitt syfte var dock att se hur interaktionen ut sig under just ett bestämt 

arbetsområde. 

   Resultatet av fallstudien visar fyra saker, hur interaktionen mellan elever ser ut, hur 

interaktionen mellan lärare och elever ser ut, hur läraren har gjort för att skapa 

interaktion samt hur väl lärarens bild av interaktionen i klassrummet stämmer med 

hur det ser ut i verkligheten. 

   När det gäller vad läraren gjort för att skapa språkutvecklande interaktion i 

klassrummet så visar resultatet att läraren utgått från cirkelmodellen som finns i 

Gibbons (2006). Läraren anser det vidare vara viktigt att det i undervisningen finns 

en kunskapslucka mellan det eleverna redan kan och vad de ska lära sig. Läraren 

menade att man måste tänka på vilken nivå eleverna befinner sig på och sedan 

planera så att undervisningen hela tiden ligger snäppet över så att eleverna utmanas. 

Denna syn på lärande stämmer väl överens med Vygotskys (1978) tankar kring den 

närmaste utvecklingszonen. Det måste föreligga en kunskapslucka och det är läraren 
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som måste ansvara för att utvecklingen förs framåt. Läraren måste vidare ha höga 

förväntningar på eleverna samt tillhandahålla stöttning. Detta har jag också funnit 

exempel på i min studie. Läraren nämnde vid intervjun att målet med hennes 

undervisning är att eleverna ska lära sig att klara sig själva. Ett medel för att nå dit är 

stöttning både från läraren men också från elever. 

   Lärarens syn på vad som är viktigt i arbetet med flerspråkiga elever stämmer 

således väl överens med den kunskap och forskning som finns gällande zonen för 

närmaste utveckling. Gibbons (2006) och Axelsson (2005, 2013). Gibbons och 

Axelsson menar att den interaktion som är speciellt viktig är den som sker mellan 

personer där det förekommer en kunskapsklyfta. I ett sådant samspel menar 

Lindberg (2013) vidare att ett barn kan komma längre i sin utveckling med stöd av 

någon annan. Resultatet av min studie visar att läraren har dessa tankar och läraren 

själv ger uttryck för detta under intervjun. 

   Gibbons(2006), Barnes (1978) Gröning (2001), Lindberg (2005), Donato 

(1994)samt Forslund Frykedal (2008) betonar alla vikten av smågruppsarbete för att 

på så vis främja språkutveckling. Eleverna i min studie arbetar i mindre grupper 

vilket innebär att de får chansen att använda språket i andra sammanhang än bara 

med läraren. Både in- och utflödet blir större och det språkliga utbytet eleverna 

emellan blir maximalt. 

   Grupperna är vidare heterogent utformade vilket läraren i denna fallstudie menar 

är bättre för eleverna eftersom det då finns några som kan mer och några som kan 

mindre. Eleverna kan stötta varandra och använda språket tillsammans, något som 

Säljö (2000), Gibbons (2006), Gass (1997), Donato (1994) samt Forslund Frykedal 

(2008) kommit fram till är viktigt för utvecklingen av ett andraspråk. Williams och 

Sheridan (2006) påpekar också att smågrupper som är heterogent konstruerade är 

mest gynnsamt för utveckling av språket. 

   I den interaktion som finns mellan läraren och eleverna visar studien att det är 

läraren som har störst talutrymme. Det är läraren som leder, fördelar ordet och 

bestämmer vem som får svara. Frågorna som läraren ställer är nästan uteslutande 

frågor av den art som Dysthe (1996) hänvisar till som testfrågor, vilket innebär att det 

redan finns ett svar. Det gäller för eleverna att svara rätt. Läraren värderar sedan 

svaren och ställer följdfrågor. Eleverna i denna studie ger korta svar på lärarens 

frågor och svaren är således inte utvecklade. Om detta beror på läraren eller eleverna 
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har jag inte undersökt vidare. Men den typ av frågor som läraren ställer kräver inte 

långa svar.  

   Under observationerna ställer läraren endast en autentisk fråga vilket innebär att 

dialogen i klassrummet under de lärarledda genomgångarna måste ses som 

monologisk snarare än dialogisk. Tittar man på hur Dysthe (1996) definierar ett 

dialogiskt klassrum så menar hon att det innebär tre saker: autentiska frågor, 

uppföljning och bedömning. Även om frågorna som läraren ställer inte är autentiska 

så följs elevernas svar till vis del upp. 

   Att det finns en enormt språkutvecklande potential i samtalet mellan lärare och 

elever menar Gibbons (2006) och Lindberg (2005). Särskilt viktigt är det när eleven 

får klargöra vad denne menar. I samtal mellan lärare och elever så är det dock oftast 

läraren som dominerar och detta kan göra det svårt för eleven att delta. Lindberg 

(2013) menar att det är läraren som styr och fördelar ordet, något som även min 

studie visar. Einarsson (2003) menar att ett flertal faktorer påverkar 

kommunikationen i klassrummet. 

   Lindberg (2013) menar att man för att främja språkutveckling måste utforma 

utbildningen på så vis att det finns olika interaktionsmönster. Undervisning har 

traditionellt sätt till stor del inneburit en interaktion som baseras på mönstret 

Initiativ- Respons- Uppföljning och detta mönster återfinns i min fallstudie när det 

gäller interaktionen mellan läraren och eleverna. Eleverna erbjuds däremot tillfällen 

att använda språket tillsammans med varandra i mindre grupper och på så vis menar 

jag att det finns en variation i interaktionsmönstret. Eleverna får chans till längre 

yttranden och utvecklar språket tillsammans. I det undersökta klassrummet är det, 

som jag redan nämnt att mitt resultat visar, den undervisande läraren som har störst 

talutrymme vid lärarledda genomgångar. Här kan man dra paralleller till det Gibbons 

(2006) och Lindberg (2013) säger om traditionell undervisning samt tvåtredjedels- 

regeln.  

   Fördelarna med smågruppsarbete har många forskare konstaterat. Resultatet av 

min studie visar att läraren använder sig av smågruppsarbete inom arbetsområdet 

med insändare. Detta gör hon eftersom hon menar att interaktion är viktigt och hon 

vill att eleverna ska få chans att interagera med varandra för att utveckla språket samt 

stötta varandra. I denna uppsats tas Barnes (1978), Lindberg (2005), Gibbons(2006), 

Einarsson (2004), Gröning (2001) samt Donato (1994) upp som exempel på 

forskning där fördelarna med smågruppsarbete diskuteras. Gibbons och Gröning 
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menar att smågruppsarbete är givande eftersom eleverna själva får använda språket. 

På så vis blir både in- och utflödet större. Gröning, som skriver om CL- cooperative 

learning, menar att smågruppsarbete är effektivt om eleverna sätts samman i 

heterogena grupper. Eleverna tvingas då uttrycka det de vill säga mer explicit, vilket 

är bra för språkutvecklingen. Donato har kommit fram till att eleverna i 

smågruppsarbete fungerar som lärandestöd för varandra, vilket även det är 

språkutvecklande. 

   Einarsson (2004) menar att det råder en obalans i klassrummet mellan lärare och 

elever. Han kallar det för asymmetri och menar att grupparbete och redovisningar är 

mer symmetriska former av samtal. Min studie visar på att det råder en ojämlikhet i 

förhållandet mellan lärare- elev. Detta kan bero på många olika saker men en 

förklaring kan vara att lärarens talutrymme är störst eftersom ett nytt område 

introduceras. Snedfördelningen vägs till viss del upp av att eleverna får arbeta så pass 

mycket i par och smågrupper och får på så vis använda språket i längre yttranden, 

något som är viktigt för språkutvecklingen. 

   Interaktionsmönster i studien skiljer sig åt beroende på om det är samtal mellan 

lärare och elever eller mellan elever. Läraren är den som styr samtalet och även den 

som har mest talutrymme. När eleverna interagerar med varandra är samtalet präglat 

av det som Barnes (1978) refererar till som sonderande tal. Lundberg (2005) menar 

att en anledning till att interaktionsmönstret skiljer sig åt i elevstyrda samtal är att 

eleverna inte bedömer svaren så som en lärare gör. Elevsamtalen i studien har heller 

inte samma struktur vad gäller Initiativ- Respons- Uppföljning. Eleverna diskuterar 

mer än svarar på frågor, avbryter varandra samt fyller i oavslutade meningar. Att 

eleverna i smågrupperna får möjlighet till kollaborativ stöttning är något som 

kommer att påverka deras språkutveckling positivt.  

   Något som jag tror denna studie kan bidra med är att man som lärare bör ta i 

beaktande att bara för att man diskuterar eller ställer frågor till eleverna så innebär 

det inte per automatik att klassrummet är ett dialogiskt sådant. Vilken typ av frågor 

man ställer är viktigt och så även hur man följer upp elevernas svar. Detta för att 

deras språkutveckling ska gynnas väl. 
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5.2 Metoddiskussion 

 

När det gäller mitt metodval, en fallstudie, så menar jag att det var rätt val med tanke 

på vad det var jag ville undersöka. Jag ville på djupet se hur interaktionen mellan 

lärare och elever samt mellan elever såg ut. Det har jag genom mina observationer 

samt inspelning av gruppsamtal fått en tydlig bild av. Jag har även fått en bild av hur 

läraren i studien tänkt när hon planerat undervisningen genom observationer samt 

en intervju. Jag har vidare undersökt det jag sagt att jag skulle göra. Studien är dock 

snäv och studerar interaktionen på djupet under tre lektioner samt två inspelningar 

av gruppsamtal. För att få en bild av hur interaktionen ser ut mer generellt hade jag 

behövt studera fler lektioner och under en längre tid.  

   Sättet på vilket jag bearbetat mitt material menar jag uppfyller studiens syfte då jag 

mätt det jag avsett att mäta. 

6. Avslutning 

 

Resultatet av fallstudien visar att läraren dominerar klassrumsinterakionen vid de tre 

observerade lektionerna. Läraren är vidare av uppfattningen att det är ett dialogiskt 

klassrum, vilket det är. Det finns dialog mellan lärare och elever men ser man till 

Dysthes definition så är det i alla fall under de tillfällen jag observerat ett mer 

monologiskt klassrum eftersom det inte ställs autentiska frågor. De frågor som ställs 

är mer av typen testfrågor och bidrar inte i speciellt stor utsträckning till 

språkutveckling.  Den slutsats jag dra av detta är att den bild läraren har inte 

stämmer överens med hur det såg ut i verkligheten.   

   Eleverna får däremot chanser till att utveckla sitt språk i samarbete med andra i 

klassen under de tillfällen där de får arbeta i smågrupper. Då får eleverna större 

talutrymme och har betydligt längre yttranden när de svara på lärarens frågor.  

   Bidrar då undervisningen med genren insändare till elevernas språkutveckling? Jag 

tror det eftersom eleverna får möjlighet att diskutera med varandra och att det i 

smågrupperna finns möjlighet till stöttning både från läraren och från andra elever. 
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   Detta är en väldigt liten undersökning som bara visar hur interaktionen ser ut 

under några lektioner. Det skulle vara intressant att se hur interaktionen ser ut under 

fler lektioner samt fokusera mer på vilka språkutvecklande inslag som finns i 

undervisningen. Det skulle vidare vara intressant att granska hur stor del av 

talutrymmet pojkar respektive flickor har. Att närmare granska hur elevernas språk 

utvecklas genom kollaborativ stöttning skulle även det vara intressant att se. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad är din ämnesmässiga bakgrund? 

Hur tänker du när du planerar ditt arbete? 

Vad är enligt dig viktigt att tänka på i arbetet med flerspråkiga elever? 

Vilka arbetssätt och metoder använder du dig av i undervisningen? 

Hur arbetar du med genrer? 

Hur tänker du kring smågruppsarbete? 

Hur tänker du kring kommunikationen i klassrummet? 
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Bilaga 2 

Observation 1 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt- 
talhandling 

Lärare Vad är en insändare? 
Någon som vet vad 
en insändare är? 

Initiativ Fråga 

Sam Ja Respons Svar på fråga 
Lärare Vad är en insändare? Initiativ Fråga 
Sam En kort text. Man 

säger vad man tycker 
Respons Svar på fråga 

Lärare Var hittar man den? Initiativ Fråga 
Flera elever 
samtidigt 

I tidningen Respons Svar på fråga 

Lärare Vem som helst får 
skriva en insändare. 
Man kan skriva själv 
eller svara på en och 
är för eller emot. 

Initiativ  Information 

Lärare Signatur, vad är det? Initiativ Fråga 
Hama Namn Respons Svar på fråga 
Lärare Måste det vara ett 

namn? 
Initiativ och 
uppföljning 

Fråga 

Hama Signature (engelskt 
uttal) 

Respons Svar på fråga men 
utan att förklara 
egentligen 

Lärare Det kan vara ett 
namn eller så skriver 
man under med 
något annat, arg 
någonting. Vad kan 
man skriva? 

Uppföljning och 
initiativ 

Förklaring och fråga 

Lärare Vad kan man skriva 
en insändare om? 
(Ger en massa 
exempel på ämnen) 
Har ni några förslag 
på ämnen? 

Initiativ Fråga samt exempel 
på innehåll 

Salomon Måste en insändare 
handla om dåliga 
saker? 

Initiativ Fråga 

Lärare Nej det kan vara 
positivt också. 

Respons Svar på fråga 

Lärare Vad är ett argument? Initiativ Fråga 
Hama Man talar om vad 

man tycker. 
Respons Svar på fråga 

Lärare Precis. Man säger 
vad man tycker om 
något. 

Uppföljning Svar på fråga samt 
upprepning av svaret 

Lärare Det finns olika delar i 
en insändare. Det 

Initiativ Information  
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ska vara en 
inledning, en mittdel 
som kallas 
avhandling… 

Sam Och avslutning  Läraren svarar inte 
Lärare Förstår ni nu? 

Hänger ni med? 
Initiativ samt 
uppföljning 

Fråga samt se efter 
om eleverna förstått. 

Elever  umm Respons Svar på fråga 
Lärare Verkar det vara lätt 

att skriva insändare? 
Initiativ Fråga 

Elever Så där. Respons Svar på fråga 
Lärare Ni kan fundera lite 

på ämnen att skriva 
om. 

Uppföljning Uppmaning till 
eleverna 

Sam Jag vet redan Respons Svar 
Hamed Ska vi skriva 200 

ord? 
Initiativ Fråga 

Lärare Ja vi kommer in på 
det sedan. Hur 
mycket och så. Nu 
ska vi jobba med en 
text och vi ska göra 
det i par. Vill ni 
jobba som ni sitter? 

Respons och initiativ Svar på fråga samt 
ny fråga 

Hamed Får man jobba 
ensam? 

Initiativ Fråga 

Lärare Inte nu. I par nu och 
sedan får ni jobba 
själva. Jag har lagt 
upp texten på its. Ni 
får den i 
pappersform också. 

Respons Svar på fråga samt 
information 

Sam Jag vill jobba med xx Initiativ Fråga 
Lärare Inte nu. Det är bra 

att kunna jobba med 
olika personer. 

Respons Svar på fråga samt 
kommentar till elev 

Lärare Nu ska ni göra en 
övning i lässtrategi. 
Först ska ni fundera 
på vad ni tror texten 
handlar om. Sedan 
ska ni läsa texten 
högt för varandra. 
Stryk under alla ord 
eller hela meningar 
som ni inte förstår. 
Diskutera om ni kan 
förstå betydelsen 
utifrån 
sammanhanget. Gör 
sedan en fråga till 
varje stycke. Välj ut 
nyckelord från 
texten. 

Initiativ  Uppmaning till 
eleverna om vad de 
ska göra 

Lärare Hur många stycken Initiativ Fråga 
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finns det i texten? 
Elever Fem eller sex (räknar 

högt) 
Respons Svar på fråga 

Lärare Ja. Hur blev de med 
grupperna? Blev det 
några par? 

Uppföljning och 
initiativ 

Svar på fråga samt 
nya frågor 

Lärare Har ni några frågor? 
Eller förstår ni? 

Initiativ och 
uppföljning 

Fråga samt 
återkoppling kring 
om eleverna har 
förstått. 

Elever Nickar. Säger inget. Respons 
kroppsspråk 

Svar på fråga 

Sam Jag förstår inte Initiativ Fråga 
Lärare Förklarar igen vad 

som ska göras 
Respons Förklarar igen 

Asmaa Ska vi läsa högt? Initiativ Fråga till en elev. 
 Jag vet inte. Respons Svar på fråga 
Dora Ska vi läsa högt? Initiativ Fråga till läraren 
Lärare Nej inte nu. Ni ska 

göra det första. Gissa 
kring innehållet. 

Respons Svar på fråga 

Asmaa Vad betyder (säger 
något ohörbart)  

Initiativ Fråga till lärare 

Lärare Svarar (ohörbart) Respons Svar på fråga 
Dora och Asmaa Elev 9 förklarar ett 

stycke i texten för 
elev 5. De diskuterar 
innehållet. 

 Två elever diskuterar 

Dora Ska vi ställa frågor 
till texten? 

Initiativ Fråga 

Lärare Ja. En fråga på 
innehållet i varje 
stycke. 

Respons Svar på fråga samt 
förtydligande. 

Sam Vet du vad respekt 
är? 

Initiativ Fråga 

Dora Man ska skärpa sig. Respons Svar på fråga 
Sam Vad betyder skärpa 

sig? 
Initiativ Fråga 

Dora Svarar inte.  Svarar inte 
Sam Kan du engelska? Initiativ Fråga 
Dora Nej Respons Svar på fråga 
Sam Vilka språk kan du? Uppföljning  
Dorcas ohörbart   
Ellie Varför kontroll? Initiativ Fråga. Diskuterar 

med Aisha 
Asmaa ohörbart  Förhandling 
Asmaa Obemannad. Vad är 

den? 
Initiativ Fråga till läraren 

Lärare Det finns ingen där 
som vaktar.(förklarar 
för alla)  

Respons Svar på fråga 

Hama Vuxna och 
ungdomar. Gör de 
lika dumma saker? 

Initiativ Fråga 
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Ali Tror inte det. Vuxna 
är vuxna. Kanske de 
gör andra saker? 

Respons Svar på fråga. 
Diskussion 

Hama Aa Respons- 
uppföljning 

Svar på fråga 

Lärare Nej. Vid en fråga där 
varför kommer först 
måste verbet komma 
sedan. 

Respons Svarar på en fråga 
någon ställt- 
förklarar 

Asmaa Ljuga stavas j eller lj? 
Vad tror du? 

Initiativ Fråga 

Ellie Eh… jag tror lj? Respons Svar på fråga 
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Bilaga 3 

Transkription av observationstillfälle 2 

Talare Verbal interaktion Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Läraren Då har ni jobbat lite 
med texten. Vad 
handlar den om? 

Initiativ Fråga och 
återkoppling 

Sam den handlar om… Respons Svar på fråga som 
inte avslutas 

Läraren Är det bara hon som 
blivit illa behandlad? 

Initiativ och 
tydliggörande 

Fråga samt 
tydliggörande 

Läraren Nu ska ni i grupper få 
diskutera insändaren 
utifrån tre frågor. 
1.Vad berättar 
författaren i 
inledningen? Vilken 
åsikt har hon? 
2.Vilka argument/ 
exempel tar författaren 
upp? 
3. Hur avslutas 
insändaren? 

Initiativ  Instruktion till 
gruppuppgift 

Läraren Vad berättar Sofia? Initiativ Alla är tillbaka i 
klassrummet och 
läraren inleder 
genomgången av 
svaren 

Nina vuxna ska ha respekt för 
ungdomar 

Initiativ Svar på fråga 

Läraren Vad är hennes åsikt? 
Tycker hon att vuxna 
behandlar unga med 
respekt? 

Initiativ Fråga samt 
tydliggörande. 
Försöker få eleverna 
att tänka efter. 

Elever Nej Respons Svar på fråga 
Lärare Kom ni fram till att hon 

tycker att gamla inte 
behandlar unga med 
respekt? 

Uppföljning  Följer upp 
föregående yttrande 
med ytterligera än 
förtydligande fråga. 

Elever Ja Respons Svar på fråga 
Läraren Vilka argument finns? Initiativ Fråga 
Ali Att man ska… Respons Försöker svara på 

fråga 
Dora Vad som hänt med 

kontrollanten att hon 
fick betala 600 kr. 

Initiativ Fråga 

Läraren Ja hon blev inte trodd. 
Hur blev det Dorcas? 
Fick hon betala? 

Respons samt 
initiativ 

Svar på fråga samt 
ny fråga 

Dora Ja Respons Svar på fråga 
Läraren Fick hon? Nej en annan 

hörde och sa vad som 
hänt. 

Respons  Klargör vad som är 
det korrekta svaret. 
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Talare Verbal interaktion Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
Talhandling 

Hamed Hon var i NK och det 
var hennes tur att betala 
men hon blev 
behandlad som luft. 

Respons Svar på fråga, 
uppföljning 

Läraren Tre saker visar att unga 
människor behandlas 
respektlöst. Har ni 
själva varit med om 
något liknande? 

Initiativ Klargörande samt ny 
fråga 

Salomon En gång när jag skulle 
handla blev jag 
behandlad som luft..  

Respons Svar på fråga med 
eget exempel 

Läraren Du blev behandlad som 
luft?  

Respons Upprepar det eleven 
sa 

Hamed Ja Respons Svar på fråga 
Sam En gång i Irak jag skulle 

betala.. jag var först 
men en gammal man 
fick gå före. 

Respons Svar på fråga med 
eget exempel 

Salomon En gång här i Sverige 
när jag handla jag fick 
inte hjälp. 

Respons Svar på fråga med 
eget exempel 

Läraren När Humanitas var här 
så pratade vi om 
diskrimineringsgrunder. 
Inte ok att göra så som 
ni blivit utsatta för. 

Respons Ger svar på fråga 
genom att knyta an 
till något som hänt 

Läraren Men hur slutar texten? Initiativ Fråga 
Hama Att unga ska inte 

behandlas med respekt. 
 
Respons 

Svar på fråga 

Läraren Du menar att unga ska 
behandlas med respekt? 
(Visar sedan vad som 
ska göras på tavlan. En 
insändares olika delar) 
 
Dessa delar kan vara bra 
att titta på sedan när ni 
själva ska skriva. 
 

Respons   Omformulering av 
elevens yttrande 

Läraren Ni ska få jobba med fler 
insändare imorgon. Då 
kan ni få jobba i par. Vill 
ni det? Nu ska ni få 
jobba med att svar på 
frågor till texten.  
Lämna in svaren på 
frågorna i ett dokument 
på its. 

Initiativ Instruktion samt 
fråga 

    
Talare Verbal interaktion Interaktionsdrag I-

R-U 
Interaktionsakt/ 
talhandling 

Sam Insändare och novell är Initiativ Påstående 
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som samma sak tycker 
jag. 

Lärare Tycker du? Vad finns i 
en novell? (Resonerar 
sig tillsammans fram till 
vad som skiljer 
textyperna åt) 

Respons Svar på fråga 
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Bilaga 4 

Transkription av observation 3 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktinsakt/ 
talhandling 

Lärare Nu ska ni få fundera 
på 5 ämnen som man 
skulle kunna skriva 
en insändare om. 

Initiativ Uppmaning 

Sam Dåligt behandlad av 
polisen (Inget svar 
från läraren) 

Respons Svar på fråga. 

Läraren har ni 5 ämnen nu? 
Då vill jag höra ett 
ämne från varje 
grupp, 

Uppföljning Frågar samt 
uppmaning. 

Sam det som ni skrivit  Sägs till alla 
Anna Maten! Initiativ Förslag på ämne 
Lärare I skolan? Uppföljning Fråga 
Anna Ja.. inte god Respons Svar på fråga 
Lärare Den är alltså äcklig? Uppföljning Förtydligande 
Hamed Diskriminering Initiativ Exempel på ämne 
Läraren Det är breda ämnen. 

Vi måste försöka 
snäva in dem lite. 

Uppföljning Uppmaning 

Ali Bussar Initiativ Förslag på ämne 
Lärare Det är stort. Vad 

menar du med 
bussarna? 

Uppföljning  

Anna Tråkigt på vintern 
och årstider. 

Initiativ Förslag på ämne 

Lärare Det är svårt att 
argumentera kring. 
Vad tänker du? 

Respons, uppföljning Svar på fråga 

Anna Att man måste ha 
jacka och så. 

Uppföljning  

Lärare Nu ska vi skriva 
tillsammans och 
sedan får ni skriva 
själva.  Ni får rösta 
på två och så räcker 
ni upp handen. ( två 
syftar på de förslag 
som finns 
uppskrivna på 
tavlan) Eleverna 
börjar räcka upp 
händerna. 

Initiativ Instruktion 

Lärare Hur många gånger 
röstar ni egentligen? 

Initiativ Fråga 

Lärare Vi ska alltså göra en 
insändare om SP- 
programmet och vad 
vi vill förbättra. Vad 

Initiativ Fråga 
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kan rubriken vara? 
Elever Orättvist på Sp Respons Svar på fråga 
Lärare Ok. Vi gör en 

tankekarta så vi får 
med allt. Nu måste vi 
ha argument. 

Uppföljning Förslag på argument 
kommer. 

Salomon Min kusin har korta 
dagar och vi har 
längre. 

Respons Svar på fråga 

Dorcas Vi börjar tidigt. Respons Svar på fråga 
Lärare Finns det något 

motargument? Något 
ni kan komma på? 

Initiativ Fråga 

Hamed Det är bästa sp. Respons Svar på fråga 
Lärare Jag vill att ni skriver 

ner tankekartan. 
Sedan skriver ni hur 
ni tycker vi ska börja 
och sluta. Titta på de 
insändare vi läst och 
se hur de börjar och 
slutar. 

Initiativ Uppmaning 

Sam Ska vi berätta vad 
som är bra och 
dåligt? 

Respons Fråga 

Lärare Titta på hur man har 
börjat och slutat. 

Uppföljning Svar på fråga 

Ali Du vill börja med att 
vi har fått gamla 
datorer. Jag säger att 
vi måste ha det i 
mitten. Inte börja 
med. 

Initiativ Elever diskuterar.  

Ellie Jag blir confused. 
Långa dagar, långa 
lektioner, korta 
raster vi kan börja så. 
Jag tror så inte ni. 

Respons Svar på fråga 

Ali Korta raster långa 
dagar livet har blivit 
svårt. Alla skrattar. 
Ahmed börjar skriva. 

Initiativ Uppmaning 

Ahmed Punkt. Du vet 
svenska ord alla har 
punkt 

Initiativ Uppmaning 

Ellie Vi bara skriver hur 
ska vi börja? 

Respons Svar på 
uppmaningen 

Ali Vi har börjat med 
dåliga saker och vi 
avslutar med bra 
saker. 

Respons Svar på fråga 

Ali Aisha du måste 
skriva kommatecken. 

Initiativ Uppmaning 

Asmaa Komma.. ok. När? Respons Svar på fråga 
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Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Ellie Elev- elever vi är ju 
många 

Initiativ Påpekar 
substantivets 
deklination 

Asmaa aha det är fler och 
ändrar till elever 

Respons Svar 

Lärare Var det någon som 
tittade på hur 
insändaren i ”Hund i 
skolan inleds?” 

Initiativ Fråga 

Hamed Ja. Vi tycker att 
elever på sp är 
orättvist behandlade 
och vi vill ha en 
förbättring. Vi kan 
säga så. 

Respons samt 
uppföljning 

Svar på fråga samt 
uppföljning  

Lärare Vad vill ni ha för 
signatur då? 

Initiativ Fråga 

Sam ”Elever som tröttnat 
på orättvis 
behandling” 

Respons Svar på fråga 

Lärare Bra inledning och 
bra avslutning. Nu 
ska vi ha lite mitt 
emellan också. Nu 
vill jag att ni skriver 
ett stycke om 
argumenten. 

Uppföljning samt 
initiativ 

Följer upp 
föregående fråga 
samt uppmanar 
eleverna  

Lärare Försök att tänka på 
språket. Skriv inte i 
punktform ni måste 
ha egna meningar. 
Stavfel är det inte så 
noga med nu. 
Språket tar vi sedan.  
 

Initiativ Instruktion 
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Bilaga 5 

Transkription av gruppsamtal 1  

Gruppen diskuterar en insändare utifrån frågor tillhandahållna av läraren 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Dora Vad berättar 
författar  eh 
författaren i 
inledningen… i 
inledningen? Vilken 
åsikt? Läser upp 
frågan för gruppen 

Initiativ Fråga 

Salomon Kom vi letar efter… Initiativ Uppmaning till de 
andra 

Hamed Respekt för honom 
eh för ungdomar eh 

Respons Svar på fråga 

Dora Ja hon berättar också 
att vuxna behandlar 
ungdomar dåligt. 
Typ. Det står inte 
dåligt men jag sa. 
Dålig behandlad 

 Initiativ Sammanfattar 
insändaren. 

Sam Vad sa du frågan? Initiativ Fråga 
Salomon Frågan? Respons Svar på fråga 
Dora eh vad berättar 

författaren i 
inledningen? Vilken 
åsikt har hon? 

Respons Svar på fråga 

Sam Att ungdomar ska 
inte bli behandlad 
med respekt och så 
skärpning till alla 
vuxna står det sist 

Respons Svar på fråga 

Ali Alltså hon vill att eh 
vuxna ska behandla 
precis som alla som 
de behandlar de 
andra människa dom 
vill att ska behandla 
samma som vuxna 
de tror att behandlar 
mer samma med alla 
ungdomar 

Initiativ Klargör  

Dora Salomon? Initiativ Uppmanar Salomon  
till att säga något. 

Salomon Samma sak som han 
sa som han sa att 
vuxna blir behandlad 
eh eller dom unga 
blir behandlad av 
vuxna 

Respons Svar på fråga 
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Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Hamed Om du kollar på allt 
det här alltså den 
handlar om barn 
ungdomar respekt 
inget annat du vet 

Initiativ Klargör och 
sammanfattar 

Salomon Nej Respons Svar på 
klargörandet/ 
sammanfattningen 

Dora Två vilka argument 
exempel…..där 
författaren i texten… 

Initiativ Fråga 

Ali Exempel? Exempel? Initiativ Fråga 
Dora Aaa Respons Svar på fråga 
Ali Exempel Respons Svar på fråga 
Dora Aaa eller argument Respons och initiativ Svar på fråga och 

förklarar 
Sam Det står i sista i 

texten 
Respons Svar på fråga 

Salomon Det jag tagit upp nu 
är bra exempel på att 
ungdomar inte blir 
behandlad med 
respekt så skärpning 
alla vuxna. Eh det 
står så här (läser 
innantill i texten) 

Initiativ Svar på fråga. Läser 
innantill från 
insändaren 

Salomon Fråga tre.  Initiativ Uppmanar till att 
nästa fråga ska 
besvaras 

Hamed Hur många frågor är 
det? 

Initiativ Fråga 

Dora Det är tre. Tre eller? 
Hur avslutar Sofia 
sin insändre? 

Respons och initiativ Svar på fråga samt 
ny fråga ställs 

Salomon Va? Initiativ Fråga 
Dora Hur? Att vuxna ska… Respons Försök till svar på 

fråga. Oavslutad  
Salomon Att vuxna ska skärpa 

sig 
Respons Fyller i det Dora 

påbörjade 
Dora Ja behandla med 

respekt. Med respekt 
Respons Svar på fråga 

Sam och det är hennes 
åsikt 

Initiativ Föreslår något 

Ali Så hon vill att vuxna 
ska visa respekt till 
ungdom? 

Initiativ Slutsats 

Steven Ja hon tycker att 
vuxna ska visa mer 
respekt till unga och 

Respons Svar på fråga, 
sammanfattning 
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behandla dem inte 
dåligt. Inte dålig bara 
för de är unga de blir 
dåligt behandlad 

Dora Um Respons Instämmer 
Salomon Någonting mer? Initiativ Fråga 
Dora Um någonting 

annat? 
Respons och initiativ Svar på fråga samt 

fråga 
    
 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Hamed Eh, eh jag tror hon 
alltså hennes hon 
alltså hon 
argumenterar för att 
den här ska bytas om 
istället för ungdomen 
ska bytas om istället 
för så snart som 
möjligt allvarligt 

Initiativ Försök till 
sammanfattning av 
insändaren 

Ali Och hon sa i texten 
också att vuxna tror 
inte så mycket på 
ungdomar de tror att 
de ljuger alltså de 
tror inte så mycket 
på ungdomar 

Initiativ Fyller på det 
föregående talare sa 

Salomon Jag tycker inte Initiativ Konstaterade 
Sam Till exempel det 

finns ju ett exempel 
här en kille som satt i 
matsalen så och han 
hade glömt sin 
mössa att ta av sin 
mössa så när läraren 
kom och skällde på 
honom så hon trodde 
inte han hade glömt 
den hon trodde han 
tagit den på sig så 
men han ljuger när 
han säger att han 
hade glömt. 

Initiativ Försöker förklara 

Ali och det finns också 
en tjej som satt på 
tåget tror jag det 
finns en kontroll 
kontrollant hon hon 
hon hade inte betalat 
i kassan det var 
ingen som var i 
kassan det var ingen 
som var i kassan o 

Initiativ Fyller på förlaringen 
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hon berättar till 
honom han tror hon 
ljuger så han sa hon 
skulle betala 600 kr 

Salomon Ja Respons Svar 
Sam så nu har vi 

diskuterat tre frågor 
Initiativ Vill avsluta 

Dora Vuxna ska behandla 
ungdomar med 
respekt. Hennes 
argument 

Initiativ Upprepar 
argumenten i 
insändaren 

Hamed Alltså det handlar 
om ungdomar och 
respekt och så. 

Initiativ Klargör/ 
sammanfattar 

Salomon Ska vi skriva något? Initiativ Fråga 
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 Bilaga 6 

Transkription av gruppsamtal 2 

Gemensamt skrivande av en insändare 

 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Ellie vi ska ta ett från 
varje 

Initiativ Instruktion 

Asmaa Ja men vi måste 
skriva alla tre 

Respons Svar på fråga 

Ellie Aa men vi ska ta ett 
från varje s.. 

Respons och initiativ Svar på fråga och 
instruktion 

Asmaa varje stycke (fyller i 
det E påbörjade) 

Respons Fyller i det 
föregående talare 
inte fullföljde 

Ellie aa Respons Svar 
Hama Vi tar schema först Initiativ Uppmanar 
Ellie ohörbart   
Asmaa ohörbart   
Hama vi tar schema Initiativ Uppmanar igen 
Asmaa ok Respons Svar på 

uppmaningen 
Ellie Inga bra lokaler inga 

ingen egen korridor. 
Så vilken ska vi ta? 

Initiativ Fråga 

Ali ska vi välja vilken… Initiativ Fråga 
Asmaa Vi tar.. många 

trappor 
Respons Svar på fråga 

Ali Vilken vi ska börja 
med eller? 

Initiativ Fråga 

Hama Långa dagar Initiativ Fråga 
Ali Är det så? Respons och initiativ Svar på fråga och 

fråga 
Ellie Umm Respons Svar på fråga 
Ali Men det är ju bara en 

grupp långa dagar 
långa lektioner och 
korta raster 

Initiativ Konstaterar 

Ellie aa Respons Svar 
Asmaa A det är en Respons Svar 
Hama De är en schema där 

är argument, 
motargument 

Initiativ Försöker säga hur 
det är 

Asmaa det är motargument 
de är bara… vi har 
inga bra lokaler, 
egna korridor 

Uppföljning Följer upp det 
föregående talare 
sade 

Ali Vi ska börja med 
den. Vi har inga bra 
lokaler 

Initiativ Säger vad de ska 
göra, instruktion 



52 

 

Asmaa Lokaler ingen 
korridor kom vi 
skriver 

Initiativ Sammanfattar och 
uppmanar 

Ali Och den här många 
trappor är det 
samma med den? 

Initiativ Fråga  

Asmaa lokaler, datorer, 
schema det är tre 

Respons Svar på fråga 

 

 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Ali Vi ska börja med den 
här datorer 

Initiativ Uppmaning 

Asmaa Datorer Respons Svar  
Ali Ska vi skriva på en 

papper eller? 
Initiativ Fråga 

Asmaa Dator men vad ska vi 
säga om datorer? 
Säg du Hama 

Respons och initiativ Svar på fråga och 
fråga 

Ellie ohörbart  mumlar 
Ali För att vi har har fått 

gamla datorer inte 
som de andra elever 
på gymnasiet 

Respons  Svar 

Ellie på gymnasieskolan Initiativ upprepar 
Ali de har fått nya och vi 

har fått gamla 
datoren som är som 
är 

Initiativ Fortsätter säga vad 
som han påbörjade  

Ellie trasig! (skrattar) Initiativ Fyller i 
Ali som är mer som jag 

tror dem har som vi 
hade förra terminen 
är bättre än dem 

Initiativ Fortsätter försöka 
slutföra det han 
påbörjat säga 

Asmaa och Ellie 
samtidigt 

Är bättre än dem. Respons Fyller i gemensamt 

Asmaa Skriv så Initiativ Uppmaning 
Hama Gå in på its learning 

vi ska skicka 
Initiativ Uppmaning 

Asmaa Ska vi skriva namn? Initiativ Fråga 
Hama nej nej som vi gjorde 

nyss 
Respons Svar på fråga 

Ali Och vad ska vi säga 
om schema? 

Initiativ Fråga 

Asmaa Schema vi har korta 
raster ibland vi 
börjar tidigare och vi 
slutar sent. 

Respons Svar på schema 

Ali Ja ok Respons Svar 
Ellie Umm Respons Svar, håller med 
Ali Och nästan varje dag 

vi börjar klockan 
Initiativ Fortsätter fylla i det 

Asmaa påbörjade 
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8.30 det är bara en 
dag som vi börjar 
klockan 10 

Ellie 11 Inititiativ Menar att de börjar 
11 

Ali A Respons Svar 
Ellie 15 i 11? Initiativ Fråga  
Ali Ja tio i elva Respons Svar på fråga 
Ellie O o ok Respons Svar  
 

 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Ali bara en dag som vi 
börjar sent 

Initiativ Påstår 

Ellie det räcker om vi 
säger vi börjar tidigt 
och vi slutar sent 

Initiativ Föreslår hur de ska 
skriva 

Ali ja det räcker det är 
bra 

Respons Svar 

Lärare Tänker ni på det att 
ni inte gör punkter 
utan att ni skriver 
som det är ska vara 
en insändare det ska 
bli en liten text. Tänk 
på språket. 

Initiativ Kommer förbi 
gruppen och klargör 
vad som gäller 

Ali Ja Respons Svar på det läraren 
sa 

Ellie vi ska skriv namn det 
är bättre 

Initiativ Föreslår hur de ska 
skriva 

Ali Vilken ordning 
kommer allt i? 

Initiativ Fråga 

Ellie Har du inte skrivit 
något? Oj! 

Respons Svar på fråga 

Ali vi har skrivit vänta 
vänta 

Respons Svar på fråga 

Ellie men inledning och 
argument? Så? 

Initiativ Fråga 

Asmaa Lokaler Initiativ Fråga 
Ali Lokaler? Respons Svar på fråga 
Asmaa aa Uppföljning  Svar på fråga 
Ellie lokaler vi ska ta Initiativ Säger vilken de ska 

börja med 
Asmaa vi har ingen bra 

lokaler det finns 
många trappor vi är 
längst bort längst 
upp 

Initiativ Föreslår vad de ska 
börja med 

Hama och vi är inte med 
någon annan 
program 

Initiativ Föreslår ytterligare 
något de ska skriva 
om 

Ellie - a faktisk Respons Svar 
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Hama om vi var mera med 
svenskar… 

Initiativ Fortsätter det han 
påbörjade 

Asmaa och vi har ingen 
korridor förutom att 
dem går i vad heter 
det… 

Initiativ Fyller i 

Hama och vi vill också 
umgås med svenskar 

Initiativ Fyller i 

Ali umgås med 
svenskarna? 

Initiativ Fråga 

Hama - ja alltså vi är själva Respons Svar på fråga 
 

Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Ali Vara tillsammans 
med dem i en klass 
eller? 

Initiativ Fråga 

Hama nej alltså samma 
korridor som natur 
de har samma 

Respons Svar på fråga 

Asmaa Korridor Initiativ Fyller i 
Hama Det har inte vi Respons Svar  
Ellie Har ingen bra lokaler 

och det finns många 
trappor och det är 
långt bort. 

Initiativ Sammanfattar 

Asmaa långt bort? Initiativ Fråga 
Hama  vi ligger längst upp Respons Svar på fråga 
Ellie aa Respons Svar 
Asmaa och det är långt att 

gå mellan lektioner 
när man kommer 
från industri och 
kommer till här. 

Initiativ Fortsätter säga det 
hon började på. 

Ellie ja det är det där långt 
att gå mellan 
lektioner 

Respons Svarar 

Asmaa Mellan lektioner Initiativ Upprepar 
Ellie men den är inte 

lokalen nej den är 
schema 

Initiativ Tänker högt 

Asmaa tider ok vi har ingen 
bra lokal vi är längst 
upp 

Initiativ Sammanfattar 

Ali Ok Respons Svar 
Ellie Skriv vi har ingen 

bra lokal 
Initiativ Uppmaning 

Ali Så vi har inge bra 
lokal vi har ingen 
egna korridor också 

Respons Svarar, 
sammanfattar 
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Talare Verbal 
interaktion 

Interaktionsdrag 
I-R-U 

Interaktionsakt/ 
talhandling 

Asmaa vi är här jämt Respons Svarar 
Ellie vi kan inte skriva vi 

umgås inte med 
svenska nej för att vi 
går inte på 
gymnasiet. 
Om klassrum, vad 
händer om 
klassrum? 

Initiativ Klargör 

Asmaa jo ibland det luktar 
skriv 

Respons Svar på fråga 

Ali jag tror det är bra nu 
förra gången det var 
nu det var jag vet 
inte vad de gjorde 

Uppföljning Svar 

Ali Vad ska jag säga 
mer? Vi har ingen 
bra lokaler och vi har 
ingen egna korridor 
och vad? 

Initiativ Fråga 

Asmaa Vi är längst upp 
många trappor! 

Respons Svar på fråga 

Ali jag tänker på 
någonting annat 

Initiativ Funderar 

Asmaa men koncentrera dig 
på den här 

Respons Uppmanar Ali att 
koncentrera sig 

Hama finns två n. (om 
stavning) 

Initiativ Påtalar ett felstavat 
ord 

 

 

 


