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Abstract 
Gröning, I., 2006. Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. (Language, interaction 
and learning in diverse schools.) Digitala skrifter från Nordiska språk 1. 38 pp. Uppsala. 
 
This thesis consists of an introductory summary and three studies focusing language, inter-
action, and learning in multilingual schools. The overall aim of the thesis is to contribute to 
the understanding of student learning in diverse schools. 
The first study of the thesis examines the field of cooperative learning with the aim of 
summarizing, in an overview, research that addresses small group activities in heterogeneous 
classrooms. The overview indicates that this research is dominated by input-output studies. 
Process-oriented studies of student interaction constitute a smaller part of research within this 
field. 
The two subsequent studies were carried out in three multilingual middle school classes in 
Sweden. The second study concentrates mainly on the second language learners of these 
classes with the aim of describing language and learning conditions in actual classrooms. A 
main finding of the study is that second language students fell behind their monolingual 
Swedish speaking peers in social studies and in other subjects across the curriculum. The 
study also shows that students form separate groups of Swedes and immigrants inside as well 
as outside the classroom. 
The third study investigates small group activities in the above mentioned classes. The aim of 
the study is to gain insight into students’ joint problem-solving processes and thereby provide 
a broader understanding of learning as socially and interactionally constituted. The data 
consists of video recordings of small group conversations from which language-related 
episodes were identified, transcribed and studied applying conversation analysis methods. The 
findings show that the students are able to scaffold each other effectively in co-constructing 
linguistic knowledge through social interaction. At the same time, negotiations of power and 
status are included in their problem-solving processes. 
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Förord  

Nu när avhandlingen är klar vill jag tacka alla som på olika sätt har upp-
muntrat och stöttat mig under min doktorandtid. Först tackar jag Valdy 
Lindhe och Tor Hudner som från början rekryterade mig till forskarutbild-
ningen. Min doktorandtjänst i nordiska språk har finansierats av Högskole-
verket och Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd vid 
Uppsala universitet. 

Under utbildningstiden har jag tillhört både ILU och Nordiska språk och 
jag tackar alla vid dessa två institutioner som underlättat mitt arbete: institu-
tionernas ledningar, teknisk och administrativ personal, bibliotekspersonal, 
seminarieledare och inte minst lärarkolleger. Ett särskilt tack riktar jag till 
min vän och kollega Barbro Hagberg-Person som varit min kurskamrat 
under forskarutbildningen samt till Ulla Håkansson som korrekturläst manus 
inför tryckning.  

Jag är tacksam för att avhandlingens tre delarbeten har beretts plats i då-
varande LUF-nämndens, ILU:s och FUMS rapportserier. Som redaktör för 
FUMS-serien Svenska i utveckling har Birgitta Garme läst och lämnat kon-
struktiva synpunkter på den tredje delstudien.  

Avhandlingsarbetet hade inte kunnat genomföras om jag inte hade fått 
tillträde till verklighetens flerspråkiga klassrum. Ett stort tack riktar jag där-
för till de elever och lärare som öppnade sina klassrum för mig och på ett 
hjälpsamt och tillmötesgående sätt gjorde min datainsamling möjlig. 

De senaste åren har jag tillhört två informella nätverk av doktorander som 
har samma forskningsinriktning som jag själv. Inom det lilla nordiska nät-
verket NIFS är vårt gemensamma intresse CA-analyser av klassrumsinter-
aktion i flerspråkiga skolmiljöer. I ”Klassrumsforskarna” vid Nordiska språk 
har vi regelbundet diskuterat våra pågående avhandlingar. Jag tackar mina 
doktorandkolleger för berikande samtal och framför allt för det kamratliga 
stöd jag fått under arbetets gång. 

Mitt varmaste tack riktar jag till mina handledare Mats Thelander, Monica 
Axelsson och Anna Lindström. De har handlett mig med djupt engagemang 
och stor vetenskaplig sakkunskap. Monica har delat med sig av sina om-
fattande kunskaper inom tvåspråkighetsområdet och ansvarat för att läsa 
mina texter ur ett flerspråkighetsperspektiv. Anna har med sin handledning 
visat mig vägen till CA-analysens spännande forskningsfält. Mats har varit 
huvudhandledare och följt mitt arbete från början till slut, tålmodigt läst alla 
textutkast och alltid återkommit omedelbart med konstruktiva och insikts-
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fulla kommentarer. Med sitt vetenskapliga kunnande och sin språkkänsla har 
han övervakat både innehåll och form i den framväxande avhandlingen. 
Mats har hjälp mig att se helheten i avhandlingens olika delar och i arbetets 
slutskede har han stött mig på alla sätt på min väg mot målet. 

Sist men inte minst vill jag tacka min man Stig, mina barn Jon, Jenny, 
Emil och Maja samt övriga nära släktingar och vänner för att de har funnits 
vid min sida, uppmuntrat mig och fått mig att inse att livet består av annat än 
avhandlingsskrivande. 

Uppsala den 28 mars 2006 
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1. Inledning 

Intresset för forskning om lärande och undervisning i mångfaldens skola har 
vuxit i takt med de senaste årtiondenas snabbt ökande migration och 
globalisering som i sin tur medfört större språklig, kulturell och social 
mångfald bland eleverna: 

The ‘generic’ student is no longer white, middle-class, monolingual, and 
monocultural. Instead, students in our classrooms come from many different 
national and cultural backgrounds, speak and understand a good sample of 
the languages of the world, and require specific kinds of instruction to enable 
them to reach their full potential as human beings (Cummins 2002:viii). 

I den svenska skolan hade 14,5 % av de elever som gick ut grundskolan 
2003 någon form av utländsk bakgrund, vilket innebär att i stort sett alla 
lärare idag möter flerspråkiga barn och ungdomar i sina klassrum.1 Av 
Skolverkets rapporter framgår det att dagens skola inte är särskilt väl 
anpassad till den här mångfalden bland eleverna. Elever med utländsk 
bakgrund är överrepresenterade bland dem som lämnar grundskolan med 
ofullständiga betyg och de genomsnittliga skillnaderna mellan elever med 
svensk respektive utländsk bakgrund fortsätter att öka i gymnasieskolan. 
Skolverkets kommentar till den aktuella situationen är att ”Detta är inte bara 
negativt för elevernas möjligheter att uppnå goda studieresultat utan också 
för samhällets övergripande mål att uppnå ett mer likvärdigt samhälle med 
tolerans mellan olika etniska och sociala grupper” (Skolverket 2005:20). 

1.1 Projektet ”Klassrumsinteraktion och 
lärande i ett mångkulturellt samhälle” 

I Skolverkets rapporter sätts elevers studieresultat i första hand i samband 
med deras socioekonomiska bakgrund mätt i föräldrarnas utbildningsnivå, 

                               
1 Skolverket (2005:4) definierar elevers migrationsbakgrund enligt följande: ”Elever med 
svensk bakgrund” avser elever som är födda i Sverige och har minst en förälder som är född i 
Sverige. ”Elever med utländsk bakgrund” är elever som är födda utomlands och har invandrat 
till Sverige eller som är födda i Sverige men båda föräldrarna är födda utomlands. I skol-
sammanhang talar man också om elever med utländsk bakgrund som invandrarelever, 
flerspråkiga elever och minoritetselever. 
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arbetsmarknadsanknytning och inkomstförhållanden (Skolverket 2005). 
Samtidigt finns det inom skolinriktad forskning ett intresse av att undersöka 
de internpedagogiska förhållandena i mångfaldens skola, som vilken 
undervisning eleverna deltar i och vilka attityder de möter i klassrummet 
(Parszyk 1999, 2002, Haglund 2005). Sådana frågor har varit grundläggande 
i projektet ”Klassrumsinteraktion och lärande i ett mångkulturellt samhälle” 
som bedrevs mellan 1998 och 2001 vid Institutionen för lärarutbildning 
(ILU) i samarbete med Institutionen för nordiska språk och Pedagogiska 
institutionen vid Uppsala universitet. Projektet ingick i den satsning som 
Högskoleverket initierade i syfte att forskningsanknyta lärarutbildningarna i 
Sverige och hade som målsättning att genom samarbete mellan olika 
institutioner bygga upp en forskningskompetens om interaktion, lärande och 
undervisning i flerspråkigt sammansatta klasser samt att utveckla forsk-
ningsområdet ur didaktiskt perspektiv (Axelsson 2001).2  

I projektbeskrivningen framhålls språkfrågor som centrala i studier av 
elevers lärande och utveckling i mångfaldens skola: språk och identitet, 
modersmål och svenska som andraspråk, begrepps- och kunskapsutveckling, 
läs- och skrivinlärning, ämneslärande på ett andraspråk, bedömning av 
språkfärdighet samt smågruppsaktiviteter och samarbetslärande.  

1.2 Föreliggande avhandling: syften och uppläggning  
Föreliggande avhandling påbörjades med en delstudie inom projektet 
”Klassrumsinteraktion och lärande i ett mångkulturellt samhälle” och 
anknyter i de fortsatta delstudierna till projektets språkliga inriktning. 
Språkvetenskaplig forskning i skolmiljöer där elever med varierande 
bakgrunder undervisas och lär i samma klassrum kan bidra med nya 
kunskaper om elevers språkanvändning, om deras språkutveckling och om 
sambandet mellan språk och lärande (Heath 2000). 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra till förståelsen av 
elevers lärande i den språkliga mångfaldens skola. Det håller samman 
avhandlingens tre delstudier (I, II, III) som utifrån egna delsyften i tur och 
ordning undersöker interaktionsprocesser, språkfrågor och smågrupps-
aktiviteter i flerspråkiga skolkontexter. Den första studien ger en överblick 
över forskning inom området cooperative learning. De följande två studierna 
är empiriska undersökningar av språkförhållanden, interaktion och lärande i 
tre grundskoleklasser. Klasserna har valts ut för undersökning för att 
eleverna representerar flerspråkighet i skolan och för att undervisningen 
återkommande ordnades i form av smågruppsaktiviteter.  

                               
2 Projektet finansierades av Högskoleverket och av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och 
forskningsnämnd vid Uppsala universitet. 
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I. I studien ”Elevsamarbete i klasser med språklig och kulturell mångfald. 
Forskningsperspektiv från området cooperative learning” sammanfattas 
forskning om smågruppsarbete och elevers samarbetslärande inom området 
cooperative learning. Syftet är att i en kunskapsöversikt belysa den forskning 
inom området som behandlar elevsamarbete i kulturellt, språkligt och kun-
skapsmässigt heterogena undervisningskontexter.  

II. Studien ”Tvåspråkighet och andraspråksinlärning i grundskolans 
flerspråkiga klassrum” är genomförd i tre grundskoleklasser med flerspråkig 
sammansättning i syfte att beskriva de tvåspråkiga elevernas språk- och 
lärandeförhållanden i ett konkret klassrumssammanhang. Klasserna har 
kartlagts med avseende på elevernas språkbakgrund, språkbehärskning i 
svenska, kunskaper i SO-ämnet samt kamratrelationer. Kartläggningen av 
klasserna och deras elever ger samtidigt en bakgrund till det samtalsmaterial 
som undersöks i avhandlingens tredje delstudie.  

III. I studien ”Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser” analyseras 
smågruppsaktiviteter i de tidigare beskrivna klasserna i syfte att få en nära 
inblick i elevernas gemensamma problemlösningsprocesser. Elevernas 
samtal har spelats in med videokamera och språkrelaterade episoder i 
samtalen har undersökts med samtalsanalytiska metoder. Med utgångspunkt 
i sociokulturell teori analyseras elevernas samspel i episoder av språklig 
problemlösning som socialt och interaktionellt konstituerade lärprocesser.  

I denna ramberättelses kapitel 2 redogörs översiktligt för några 
forskningsteman som blivit betydelsefulla i studier av språkanvändning, 
interaktion, lärande och undervisning i mångfaldens skola och samhälle. 
Vissa av de teman som berörs i översikten återfinns med fördjupade resone-
mang i de delstudier som ingår i avhandlingen. Delstudierna presenteras i 
sammandrag i kapitel 3, varefter studiernas resultat kommenteras i kapitel 4. 
Avslutningsvis sammanfattas avhandlingens utgångspunkter och resultat i en 
summary på engelska. 
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2. Tidigare forskning om språkanvändning, 
interaktion och lärande i skola och samhälle  

I den stora mängd forskning som finns att tillgå idag om skola, undervisning 
och lärande i mångfaldens samhälle bildar interaktionsstudier en linje som 
kan följas från 1960-talet och framåt. Den här forskningen, som tar sin 
utgångspunkt i språkbruk, interaktionsmönster och kommunikationsformer, 
har bidragit med olika förklaringsmodeller till elevers skolframgång samt 
med olika rekommendationer för fortsatt forskning och undervisning. En 
tendens inom den interaktionellt baserade forskningen är att elevers lärande 
och skolframgång i ökad utsträckning undersöks som sociala konstruktioner 
i klassrummet eller i skolan som samhällsinstitution (Mehan 1998). 

2.1 Interaktionsmönster i hem och i skola 
I tidiga studier, genomförda på 1960-talet, sökte man förklaringar till elevers 
skolproblem i deras språkliga, kulturella och sociala (eller t.o.m. genetiska) 
brister (Axelsson 1999). Man utgick från att barn från låginkomstfamiljer 
och från minoritetsgrupper utvecklade kognitivt begränsande kommunika-
tionsfärdigheter som bara räckte till för enkla och konkreta resonemang i 
skolundervisningen. Den här uppfattningen förlorade sin betydelse bland 
annat till följd av Labovs (1972) sociolingvistiska studier av språkliga 
varieteter som ”Black English” bland afroamerikanska minoritetsgrupper i 
USA. Språkbruket i de här grupperna skilde sig visserligen från standard-
språket men det var varken bristfälligt eller osystematiskt utan utnyttjade ett 
lika utvecklat språksystem som det standardspråk som talades i skolan. 
Resultaten av undersökningarna tydde på att kulturella och språkliga mönster 
i minoritetsgrupper inte var bristfälliga utan välorganiserade, logiska och 
komplexa och om man bara lärde sig att se de här mönstren skulle skolan bli 
bättre för eleverna oavsett deras språkliga, etniska eller sociala bakgrund 
(Mehan 1998). 

I fortsatta sociolingvistiska studier undersöktes och jämfördes sociali-
sationsmönster och språkanvändning i olika sociala och etniska grupper samt 
i olika delar av världen. Man kom fram till att barns tidiga språksocialisation 
förberedde dem på mycket olika sätt för den språkanvändning, den 
interaktion och de deltagarmönster som de skulle möta i skolan (Cazden et 
al. 1972, Heath 1983, Ochs 1988). De tvärkulturella studierna ledde fram till 
en hypotes om kulturell diskontinuitet som innebär att det är bristande 



 13 

överensstämmelse mellan hemmets och skolans kommunikationsmönster 
snarare än brister i elevernas hemkulturer som hotar deras skolresultat.  

Med hypotesen om kulturell diskontinuitet flyttades det analytiska 
intresset från individen till interaktion i sociala situationer. Undersökningar 
av klassrummets interaktionsmönster visade, enligt Mehan (1998), att de 
bestäms av institutionella normer och regler som ofta är outtalade men 
etablerade genom konventioner som är implicit lärda, tyst överenskomna och 
gemensamt upprätthållna (Sinclair & Coulthard 1975, Mehan 1979, Edwards 
& Mercer 1987, Cazden 2001). Bristande överensstämmelse mellan de tysta 
reglerna i skolan och de regler barn lärt sig hemma kunde leda till utebliven 
skolframgång och vidare till marginalisering i samhället utanför skolan. Om 
lärare i sin undervisning öppet uppmärksammade reglerna i klass-
rumskulturens dolda läroplan skulle alla barn, och speciellt barn från 
språkliga och etniska minoritetsgrupper, kunna tillägna sig de koder och 
normer som ger makt och inflytande (Mehan 1998).  

Hypotesen om kulturell diskontinuitet har kritiserats för att elevers skol-
problem med det här antagandet görs till en fråga om misslyckad kommuni-
kation mellan elever och lärare. Man undervärderar därmed de sociala och 
politiska förhållanden som har inflytande över klassrumsinterationen och 
över skolan som institution i samhället (Nieto 1996, Mehan 1998). 

2.2 Interaktionsprocesser i ett samhällsperspektiv 
I studier med ett bredare samhällsperspektiv undersöks klassrummets inter-
aktionsprocesser i förhållande till de sociala och politiska strukturer som 
leder till ojämlika möjligheter i utbildningssystemet (Mehan 1998). I sådana 
studier framkommer det att samhällets och skolans organisation vidmakt-
håller maktrelationer och socialt avstånd mellan samhällets majoritets- och 
minoritetsgrupper och att skolan medverkar till diskriminering i utbild-
ningssystemet och i förlängningen till diskriminering på arbetsmarknaden 
och på andra samhällsområden (Axelsson 1999).  

I en undersökning genomförd i en svensk samhällskontext beskriver 
Haglund (2005) det dagliga livet bland ungdomar med utländsk bakgrund i 
en invandrartät förort. I studien undersöks hur samhällets diskurser kommer 
till uttryck i konkret social interaktion, både i kamratgrupper och i klass-
rummet, samt hur ungdomarna i interaktion med varandra och med lärarna 
förhåller sig till de dominerande diskurserna. De budskap som ungdomarna 
möter i klassrummet är ofta motsägelsefulla, stereotypa och diskriminerande 
i förhållande till språk, kultur och utbildning. Det finns exempel på att lärar-
na i undervisningssituationer pekar ut elevers språkliga brister eller hänvisar 
till deras utländska bakgrund, något som Haglund uppfattar vara lärarnas 
strategier att hantera ordningen i klassrummet. I ett vidare perspektiv kan det 
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ses som ett led i de traditionella monokulturella och enspråkiga institutioner-
nas befästande av samhällets dominerande värden. 

I ungdomarnas bemötanden av de här budskapen blir det tydligt att de 
både reproducerar och gör motstånd mot de dominerande diskurserna. 
Haglund visar med samtalsexempel hur ungdomarna motsätter sig lärarnas 
negativa förväntningar och hur de hävdar fördelarna med sin bakgrund, sina 
mångsidiga kompetenser och sina tvärkulturella erfarenheter. Ungdomarna 
är således inte passiva offer för samhällets maktrelationer utan de utmanar 
aktivt de dominansstrukturer som riktas mot dem och möjliggör därmed 
förändringar i den sociala ordningen. Haglunds slutsatser är att lärare behö-
ver vidga sin medvetenhet och sina kunskaper om interkulturellt lärande, 
kritisk pedagogik, flerspråkighet och sociokulturella förhållanden för andra-
språkstillägnandet. 

2.3 Lärprocesser i klassrummet 
Genom ett ökat inflytande från den sociokulturella tankeskolan med rötter i 
Vygotsky (1978, 1986) har klassrumsinteraktionen fått ny uppmärksamhet i 
pedagogisk forskning. I sådana studier är det framför allt sambandet mellan 
interaktionsprocesser och elevernas lärande som är föremål för under-
sökning. Utgångspunkten är att lärandet har sitt ursprung i socialt konstitu-
erade kommunikativa praktiker (Hall 1997). De sätt på vilka eleverna 
interagerar, deltar och använder språket i olika aktiviteter definierar alltså 
deras lärprocesser, vilket gör klassrummets kommunikativa händelser till 
grundläggande analysenheter (ibid.). 

I den här forskningen undersöks hur klassrummets deltagare tillsammans 
skapar mening och uppnår gemensam förståelse, eller intersubjektivitet, i 
olika slags klassrumssuppgifter (Mehan 1998). Särskilt uppmärksammas 
expert–novis-interaktion där mindre kunniga elever stöttas i sitt lärande 
genom att interagera med mer kunniga kamrater, lärare eller andra vuxna. 
Klassrumsaktiviteter undersöks därför för de förhållanden under vilka elever 
tillsammans med andra kan lösa uppgifter som de inte är mogna att lösa på 
egen hand (Donato 1994).  

Med ett sociokulturellt perspektiv kan skolsvårigheter eller skolframgång 
undersökas som sociala konstruktioner i klassrumssituationen snarare än 
som ett resultat av elevernas språkliga, kulturella eller socioekonomiska 
bakgrund. I undersökningar av vardaglig social interaktion i klassrummet 
blir det tydligt hur elever och lärare anpassar sig till de institutionella och 
utbildningsmässiga ramar som begränsar klassrummets verksamheter och 
därmed elevernas likvärdiga möjligheter att nå skolframgång (Mehan 1998). 
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2.4 Språkfrågor 
Sociokulturellt förankrade uppfattningar om sambandet mellan språk, 
interaktion och lärande har blivit betydelsefulla i undersökningar av fler-
språkiga skolmiljöer där enspråkiga och flerspråkiga elever undervisas i 
samma klassrum. En del av de här eleverna, andraspråkstalarna, håller på att 
erövra grundläggande kunskaper i undervisningsspråket samtidigt som de 
deltar i skolans olika kunskapsuppgifter:  

It may well be the case, particularly for students for whom the classroom 
language is not their home or peer language, that these students know and 
understand what is being asked of them but have not yet developed the 
necessary linguistic means to express what they know (Heath 2000:57).  

Andraspråkstalande elever är inte en homogen grupp utan de är som alla 
andra elever olika när det gäller språk, erfarenheter, förväntningar, värde-
ringar, kulturer och socioekonomisk bakgrund, men som Gibbons (2002:13) 
påpekar: ”in today’s culturally and linguistically diverse classrooms, they 
are the mainstream”. Den påtagliga närvaron av andraspråkstalande elever i 
dagens skola har både i forskning och undervisning lett till ett ökat intresse 
för elevers språkutveckling, för språkanvändning i klassrummet och för 
språkets betydelse för lärandet (Heath 2000).  

Språket är grundläggande i undervisningen eftersom det huvudsakligen är 
genom språket som olika aktiviteter genomförs och genom språket som 
eleverna lär, redovisar kunskaper och blir bedömda (Schleppegrell 2004). 
För andraspråkstalande elever är i stort sett alla undervisningsaktiviteter 
därför också tillfällen till språkligt lärande; när de använder språket för att 
fullgöra klassrumsuppgifter tillsammans med andra tillägnar de sig gradvis 
språkets regler och mönster. Analyser av språkanvändning och interaktions-
mönster i olika klassrumsaktiviteter kan således bidra till förståelsen av 
språkets betydelse för lärandet och av sambandet mellan språkutveckling och 
ämneslärande (Gibbons 2002).  

Med de här utgångspunkterna har Schleppegrell (2004) identifierat och 
beskrivit de språkliga drag som karakteriserar skolans olika kunskaps-
uppgifter. I analyserna, som bygger på systemisk funktionell lingvistik (func-
tional linguistics perspective; Halliday 1994), undersöks språket i läro-
medelstexter i olika ämnen och i elevtexter från olika årskurser. Med 
undersökningen preciseras de språkliga krav som ställs på elever för att de, 
oavsett språklig, kulturell eller etnisk bakgrund, ska lyckas med skolarbetet.  

Schleppegrell framhåller att det är skolans uppgift att klargöra för elever 
hur språket i undervisningen skiljer sig från språkanvändning i sociala 
situationer utanför klassrummet och att uppmuntra elever att utveckla nya 
former för meningsskapandet och nya språkliga uttryckssätt som är 
funktionella i ett skolsammanhang. Detta gynnar inte bara andraspråks-
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talande elever utan alla elever för vilka språkanvändningen i skolans kun-
skapsarbete är mer eller mindre obekant.  

This can move us toward a classroom environment that builds on the 
strengths children bring to school and assists them in gaining control of the 
linguistic resources that are powerful for maintaining or challenging the 
current social and educational order. In addition, understanding how language 
structures knowledge in school contexts can give us a better understanding of 
the nature of language itself (Schleppegrell 2004:x). 

2.5 Smågruppsaktiviteter 
I undersökningar av språkanvändning, interaktion och lärande har små-
gruppsaktiviteter som undervisningsform rönt intresse framför allt i socio-
kulturellt inriktad andraspråksforskning (Donato 1994, Swain 1998, Lind-
berg & Skeppstedt 2000, Lindberg 2005). I smågruppssamtal blir det möjligt 
att undersöka hur elever använder språket när de tillsammans löser uppgifter 
i skolans ämnesundervisning.  

Smågruppsarbete anses ha en rad fördelar för elevernas lärande jämfört 
med lärarledda undervisningsformer där läraren har kontroll över klassrums-
diskursen. I en sammanställning av grupparbetets fördelar nämner Gibbons 
(2002) att elever i välfungerande smågruppsarbete blir språkligt aktiva och 
engagerade i problemlösningar där de ställer frågor till varandra, utbyter 
information och förhandlar om betydelser tillsammans. De deltar då i ut-
forskande samtal där språket används för specifika och meningsfulla syften 
och där förståelse underlättas genom att ord upprepas, idéer omformuleras 
och meningar förtydligas.  

Smågruppsaktiviteter anses på samma gång kunna gynna sociala relatio-
ner mellan elever med olika bakgrund. Det förklaras med att elever som 
samarbetar i smågrupper stöttar varandra, gör sina olika perspektiv gällande 
för varandra, blir bekanta med varandra och utvecklar vänskapsrelationer 
(Slavin 1995, Hall 2000). I ett vidare perspektiv skulle smågruppsaktiviteter 
i klassrummet alltså kunna bidra till att minska avståndet mellan samhällets 
minoritets- och majoritetsgrupper. Hur interpersonella relationer etableras 
mellan elever i mångfaldens klassrum är dock ett relativt outforskat område. 

Grupparbete är heller inte en enhetlig undervisningsform utan organiseras 
enligt olika principer, omfattar olika slags uppgifter och realiseras på olika 
sätt av eleverna. För att förstå hur smågruppsarbete egentligen bidrar till 
lärandet behöver man dokumentera och analysera elevernas interaktion i 
konkreta klassrumssituationer (Hall 2000). I en sådan klassrumsbaserad 
studie har Jacob et al. (1996) undersökt möjligheterna till språkutveckling i 
elevers smågruppsaktiviteter och funnit att eleverna under arbetets gång 
huvudsakligen ägnade sig åt att läsa i lärobokstexter och besvara ifyllnads-
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frågor på individuella arbetsblad. De engagerade sig i att så snabbt som 
möjligt hitta de rätta svaren och arbetade individuellt eller i par i stället för 
att samarbeta som grupp. Detta innebar, enligt Jacob et al., att elevernas 
språkarbete blev enkelt, deras samarbete ytligt och att möjligheterna till 
språkutveckling gick förlorade.  

Smågruppsaktiviteter leder således inte automatiskt till att elever engage-
rar sig i gemensam problemlösning, i utforskande samtal, utan sådana 
aktiviteter behöver undersökas närmare för den språkanvändning och det 
sociala samspel som faktiskt äger rum. Fördjupade analyser av smågrupps-
interaktion i flerspråkiga klasser har redovisats inom sociologisk samtals-
forskning (conversation analysis, CA; Sacks et al. 1974). I sådana studier 
uppmärksammas de små men meningsskapande detaljerna i samtal och 
interaktion som turtagning, turutformning, sekventialitet, reparationer och 
ordval. Med ett samtalsanalytiskt perspektiv blir det möjligt att undersöka 
hur elever, med verbala och icke-verbala medel, utför olika slags handlingar, 
organiserar sitt deltagande, löser problem och förhandlar om sina identiteter 
under pågående smågruppsaktiviteter i klassrummet (Lerner 1995, Durán & 
Szymanski 1995, Szymanski 1999). Denna forskningstradition kan bidra 
med ett interaktionellt perspektiv på sambandet mellan språk och lärande.  

Den forskning som har redovisats här tyder på att språkfrågor och inter-
aktionsprocesser är väl värda att undersökas närmare i det pågående utfors-
kandet av lärandets villkor i mångfaldens klassrum.  
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3. Sammanfattning av avhandlingens 
delstudier 

3.1 ”Elevsamarbete i klasser med språklig 
 och kulturell mångfald. Forskningsperspektiv 
 från området cooperative learning” (I) 
I pedagogisk litteratur har elevsamarbete i smågrupper i form av cooperative 
learning (CL) återkommande beskrivits som en gynnsam form för 
undervisning och lärande i mångfaldens skola. Närmare betraktat är CL ett 
brett forskningsområde där de resultat som presenteras avser såväl analyser 
av kunskapsresultat och lärprocesser vid elevsamarbete som normativa 
metoder och modeller för smågruppsarbetets tillämpning i undervisningen. I 
avhandlingens första delstudie, ”Elevsamarbete i klasser med språklig och 
kulturell mångfald. Forskningsperspektiv från området cooperative 
learning”, redovisas en kunskapsöversikt över området CL i syfte att belysa 
forskningsteman som är relevanta för undervisning och lärande i kulturellt, 
språkligt och kunskapsmässigt heterogena undervisningskontexter.  

Inledningsvis i rapporten definieras forskningsområdet CL med referenser 
till företrädare som Sharan & Shachar 1988, Johnson & Johnson 1994, 
Slavin 1995 och Cohen & Lotan 1997. Det framkommer att CL är ett om-
fattande begrepp men att det med en sammanfattande definition avser 
aktiviteter där elever arbetar i heterogent sammansatta grupper som är 
tillräckligt små för att stimulera samtalsutbyte mellan gruppens deltagare. 
Under arbetets gång samtalar och samarbetar eleverna för att gemensamt 
lösa en kollektiv uppgift utan lärarens direkta inblandning. De här aktivite-
terna har i CL-forskningen studerats utifrån skiftande teoretiska utgångs-
punkter och med varierande metodiska ansatser. 

I teoribildningen inom CL finns det hänvisningar både till Piagetbaserade 
uppfattningar om individens kognitiva utveckling och till Vygotskys socio-
historiska teori som förbinder sociokulturellt inriktade studier inom området. 
Empiriska studier av elevsamarbete återspeglar dessa skilda teoretiska ut-
gångspunkter. I kognitivt inriktad forskning har huvudfrågan sedan länge 
varit om elevsamarbete i smågrupper är mer effektivt än individualiserade 
eller lärarledda undervisningsformer. I sociokulturellt baserade studier är 
intresset riktat mot elevernas interaktiva samspel och mot lärandet som 
förhandlingsprocess. 
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Störst utrymme inom CL-forskningen upptar kognitivt baserade, 
experimentellt ordnade studier där man med för- och eftertest jämför 
effekterna av olika undervisningsinterventioner. Denna produktinriktade 
forskning har ofta bedrivits som brett upplagda studier där de oberoende 
variablerna utgjorts av undervisningsmetoder som smågruppsarbete, indivi-
dualiserat arbete eller helklassundervisning, och beroendevariablerna av 
olika slags kunskapsprodukter. Centrala i sådana analyser är kvantitativa 
mått, kontrollvariabler, statistiska medeltal, standardavvikelser och 
signifikans som ska säkra resultatens generaliserbarhet (se t.ex. Sharan & 
Shachar 1988). I den stora mängd rapporter som beskriver effekterna av 
elevsamarbete i grupp jämfört med andra undervisningsformer dokumenteras 
oftast signifikanta skillnader till fördel för smågruppsarbetet. De positiva 
effekterna gäller kunskapsresultat i skolans olika ämnen men även tvär-
kulturella relationer mellan elever samt deras kommunikativa färdigheter, 
problemlösningsförmåga, motivation och självförtroende.  

Många forskare är överens om elevsamarbetets gynnsamma effekter men 
samtidigt har det riktats kritik mot studier där smågruppssamarbete jämförs 
med andra undervisningsformer. I många fall har man inte kunnat avgöra 
vilken undervisningsform som är mest effektiv och skillnader till elev-
samarbetets fördel har inte konstaterats i alla undersökningar. Vidare bidrar 
produktstudier i liten utsträckning till förståelsen av vad som pågår och vilka 
lärandeförhållanden som formas i sådana aktiviteter. Det är betecknande att 
transkriptioner av konkreta samtalsdata sällan förekommer i produkt-
orienterade studier. 

Inflytandet från sociokulturell teori över CL-forskningen har medfört att 
de frågor som ställs inte bara gäller om smågruppsarbete ger bättre eller 
sämre effekter än andra undervisningsformer. Forskningens uppgift är i 
stället att närmare undersöka elevers smågruppsinteraktion för att kunna 
beskriva hur det språkliga och sociala samspelet formar deras lärprocesser. 
Analyserna riktas mot den interaktion som smågruppsaktiviteterna faktiskt 
skapar snarare än mot preskriptiva undervisningsmodeller. Återkommande 
metoder i denna processinriktade forskning är observationer, inspelningar 
och transkriptioner av pågående smågruppsinteraktion. Några aspekter av 
elevsamarbete som undersökts i detta slags forskning är gruppsamman-
sättning och gruppstruktur, samarbetsträning och processmedvetenhet, 
förhållandet mellan lärarkontroll och elevautonomi, sambandet mellan 
ansvarsfördelning och deltagande, uppgiftens utformning, statusfaktorer 
samt språkanvändningsmönster. 

Processinriktad forskning inom CL representerar en liten men växande 
kunskapsbas med ett analysperspektiv som kan ha särskilt stor tillämpning i 
studier av elevsamarbete i mångetniska och flerspråkiga klasser. I sådana 
studier uppmärksammas hur elever löser problem och konstruerar kunskaper 
tillsammans, hur de ordnar sina sociala relationer och sitt deltagande, hur de 
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förhandlar om sina roller och identiteter samt vilka kulturella, sociala och 
språkliga kompetenser som kommer till uttryck i deras samspel. 

3.2 ”Tvåspråkighet och andraspråksinlärning 
i grundskolans flerspråkiga klassrum” (II) 

I avhandlingens andra delstudie, ”Tvåspråkighet och andraspråksinlärning i 
grundskolans flerspråkiga klassrum”, undersöks tre flerspråkigt samman-
satta, åldersintegrerade klasser i skolår 4–5, i syfte att närmare beskriva de 
tvåspråkiga elevernas språk- och lärandevillkor i ett konkret klassrumssam-
manhang. Beskrivningen av klasserna och deras elever ger samtidigt en 
bakgrund till det samtalsmaterial som undersöks i avhandlingens tredje del-
studie. 

Delstudie II inleds med en översikt över tidigare forskning som behandlar 
begreppet tvåspråkighet, sambandet mellan språk och identitet, utveckling 
hos enspråkiga respektive tvåspråkiga barn, skillnader mellan vardaglig och 
kunskapsrelaterad språkanvändning samt förstaspråkets betydelse för 
tvåspråkiga elevers skolframgång (Baker 1993, Romaine 1995, Cummins 
1996, 2000, Thomas & Collier 1997). Med utgångspunkt i tidigare forskning 
har eleverna i de aktuella klasserna kartlagts med avseende på språk-
bakgrund och tid i Sverige, deltagande i modersmålsundervisning och i 
svenska som andraspråk, språkbehärskning i svenska, kunskaper i skolans 
läsämnen samt kamratrelationer. Uppgifter om eleverna har samlats in 
genom skriftliga frågor, språkliga bedömningar, lärarskattningar och klass-
rumsobservationer.  

Av kartläggningen framgår att drygt hälften av eleverna i de tre klasserna 
kan definieras som andraspråksinlärare av svenska. Merparten av de här 
eleverna var antingen födda i Sverige eller hade kommit hit under förskole-
åren medan endast ett fåtal hade kommit hit efter 7 års ålder. Elevernas 
språkbehärskning i svenska visade sig ha svagt samband med den tid de 
tillbringat i Sverige. Majoriteten av de andraspråkselever som var födda här 
eller hade kommit hit under förskoleåren behärskade vid undersökningstill-
fället svenska på mellannivå, mätt med Skolverkets bedömningskriterier. Det 
förklarar man inom tvåspråkighetsforskningen med att flerspråkiga barn som 
är födda i Sverige kan ha haft liten kontakt med det svenska språket under 
sin förskoletid och därför inte utvecklat åldersadekvata kunskaper i svenska 
när de börjar skolan.  

Elevernas kunskaper i svenska visade sig däremot ha tydliga samband 
med deras ämneskunskaper. I lärarnas skattningar av elevernas kunskaper i 
SO-ämnet befanns andraspråkseleverna prestera sämre än sina enspråkigt 
svensktalande kamrater. De flesta av andraspråkseleverna bedömdes ha SO-
kunskaper på låg nivå eller på mellannivå medan elever med svenska som 



 21 

modersmål huvudsakligen hade kunskaper på mellannivå eller på hög nivå. 
De andraspråkselever som hade SO-kunskaper på låg nivå eller på mellan-
nivå hade också språkbehärskning i svenska på låg nivå eller på mellannivå. 
De få andraspråkselever som bedömdes ha hög kunskapsnivå i SO 
behärskade samtidigt svenska på avancerad nivå. Det här sambandet mellan 
språkbehärskning i svenska och kunskaper i SO tyder på att elever som inte 
hunnit utveckla åldersadekvata kunskaper i sitt andraspråk inte heller har 
förutsättningar att på ett rättvist sätt tillägna sig eller redovisa kunskaper i 
skolans ämnesundervisning. 

Karakteristiskt för andraspråkselever är att de befinner sig i en språkinlär-
ningsprocess som fortgår under många år och som under tiden präglar deras 
lärande i skolans olika ämnen. Det är väl belagt i forskningen att andra-
språkstalare relativt snabbt tillägnar sig kunskaper för vardaglig språk-
användning medan det kan ta 5 till 8 år att utveckla de kunskapsrelaterade 
sidorna i språket till en nivå som är jämförbar med enspråkiga kamrater i 
samma ålder (Cummins 1996, Thomas & Collier 1997). Det betyder att 
andraspråkselever deltar i skolans ämnesundervisning under försvårade 
villkor och frågan är om de här eleverna har likvärdiga möjligheter att ut-
vecklas efter sina förutsättningar på det sätt som läroplanen föreskriver. 

I den svenska skolan finns det två ämnen särskilt anordnade för två-
språkiga elever: modersmål och svenska som andraspråk. Eleverna i de tre 
undersökta klasserna mötte en modersmålsundervisning som bedrevs med 
låg prioritet. Den omfattade ca 30 minuter per elev och vecka, var förlagd till 
tider utanför det reguljära schemat och i vissa fall till skolor utanför 
närområdet. Vidare bedrevs den som en egen verksamhet utan anknytning 
till elevernas övriga undervisning. Det kan vara orsak till att ca en fjärdedel 
av de tvåspråkiga eleverna inte deltog i modersmålsundervisningen. Den 
låga prioriteringen av elevernas modersmål och den ensidiga betoningen på 
svenska i undervisningen är kännetecknande för subtraktiva skolmiljöer som 
i tidigare forskning visat sig få negativa konsekvenser för tvåspråkiga 
elevers lärande. Undervisningen i svenska som andraspråk i de undersökta 
klasserna bedrevs däremot enligt kursplanens intentioner. Eleverna mötte en 
undervisning som var välplanerad, samordnad med klassernas övriga 
verksamheter och ledd av lärare som var utbildade i ämnet. 

I skolor med språklig och kulturell mångfald förekommer det att eleverna 
sluter sig samman i grupper av svenskar respektive invandrare. Tendenser 
till sådana grupperingar fanns i de av mig undersökta klasserna, vilket visade 
sig i elevernas val av umgänge på raster och på fritid samt i deras val av ar-
betskamrater i klassrummet. I samband med att smågruppsaktiviteter genom-
fördes i klasserna fick eleverna uppge vilka fem kamrater de helst ville 
samarbeta med, vilket blev underlag för en undersökning av relationerna 
mellan klassernas olika grupper. Som förväntat var elevernas val av sam-
arbetskamrater starkt könsbundna: flickor valde flickor och pojkar valde 
pojkar. Elevernas val kunde även relateras till etnicitet och språkbakgrund 
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eftersom de företrädesvis valde samarbetspartner inom den egna gruppen: 
andraspråkselever valde varandra och elever med svenska som modersmål 
valde varandra. Elevernas val tyder på att etnicitet, språktillhörighet och 
språkbehärskning i svenska kan vara kriterier för status, identitet och grupp-
tillhörighet i klassrummet. Med ett vidare perspektiv kan elevgrupperingar i 
flerspråkiga klasser ses som återspeglingar av de makt- och statusskillnader 
som råder mellan minoritets- och majoritetsgrupper i samhället utanför 
klassrummet. 

Med tanke på de här grupperingarna ordnade lärarna i de tre klasserna 
regelbundet undervisningen i form av smågruppsaktiviteter som var organi-
serade så att eleverna arbetade med kamrater som de vanligtvis inte sam-
arbetade eller umgicks med. Tidigare forskning har visat att sådana 
arrangemang kan gynna tvärkulturella relationer mellan elever från olika 
grupper. Vidare anses språklig och social interaktion mellan första- och 
andraspråkstalare vara en grundläggande förutsättning för andraspråkets ut-
veckling.  

Elevernas interaktion under smågruppsaktiviteterna har spelats in med 
videokamera och analyserats med samtalsanalytiska metoder, vilket redo-
visas i följande studie.  

3.3 ”Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser” (III) 
Avhandlingens tredje delstudie, ”Interaktion och lärande i flerspråkiga 
klasser”, är en undersökning av SO-inriktade smågruppsaktiviteter bland 
elever i de tidigare beskrivna klasserna. Undersökningen omfattar språk-
relaterade episoder i elevernas samtal, vilket avser tillfällen när de frågar 
varandra om betydelser, hjälper varandra med formuleringar eller rättar 
varandras bidrag (Swain 1998). Syftet med analysen är att få en nära inblick 
i elevernas problemlösningsprocesser för att därigenom bidra till förståelsen 
av det språkliga lärandet som det kommer till uttryck i elevers smågrupps-
samtal. Språkrelaterade episoder undersöks för att få svar på med vilka sam-
talspraktiker eleverna skapar mening i språkligt inriktad problemlösning, hur 
elever med olika språkbakgrund deltar i problemlösningarna samt vilka 
språkliga frågor eleverna aktualiserar och engagerar sig i att lösa under 
arbetets gång. 

Studien anknyter teoretiskt både till sociokulturellt inriktad andraspråks-
forskning och till sociologisk samtalsforskning (CA; Sacks et al. 1974). I 
andraspråksstudier med sociokulturell förankring undersöks lärandet som 
socialt och interaktionellt konstituerade processer där elevernas samspel, 
meningsskapande och deltagande i bestämda aktiviteter står i centrum. För 
att få en tydlig bild av elevernas samspel i språkrelaterade episoder har jag 
tillämpat analysmetoder från CA-forskningen. Denna forskningsinriktning 
står för ett analysperspektiv som inrymmer både språkanvändning, menings-
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skapande och socialt samspel och som därmed kan tillämpas för att fånga 
aspekter av samtal och interaktion som framhålls som centrala i socio-
kulturellt baserad andraspråksforskning. 

I studien undersöks språkrelaterade episoder som reparationssekvenser, 
där eleverna uppmärksammar och löser problem som rör språkets betydelse 
och användning, både i tal och i skrift. Genom turtagningsanalys följs hur 
eleverna steg för steg gör språkliga problem explicita och hur de tillsammans 
löser dem samtidigt som de förhandlar om sitt eget och om andras deltag-
ande. Analyserna redovisas med transkriberade samtalsutdrag som åtföljs av 
tolkningar och kommentarer. Av analyserna framgår det att eleverna ori-
enterar sig mot reparationspraktiker i form av frågor och svar, ordsökningar 
och korrigeringar. De här samtalspraktikerna är elevernas gemensamma 
resurser för att uppdaga och lösa språkligt inriktade problem under små-
gruppsarbetets gång.  

De problem som eleverna uppmärksammar blir oftast lösta genom att 
eleverna fullföljer reparationerna tills de har uppnått något slags gemensam 
förståelse. Deras engagemang i att reda ut missförstånd, rätta till felaktig-
heter och att uttrycka sig passande och precist tyder på att de tar språkliga 
problem på allvar och att det är legitimt att engagera sig i språkfrågor i de 
här klasserna. Språklig problemlösning är i de här aktiviteterna ett led i 
elevernas meningsskapande kring de uppgifter de fått sig förelagda. Det 
innebär att deras språkarbete är omedelbart och praktiskt betingat: språklig 
assistans produceras i samma ögonblick som kunskaper efterfrågas och de 
frågor som aktualiseras härrör från elevernas pågående språkanvändning.  

Elevernas deltagande i språkrelaterad problemlösning kan lättare förstås 
om det ställs mot deras språkbakgrund. Det är gruppernas andraspråkstalare 
som inleder fråga–svars- och ordsökningssekvenser och de är samtidigt 
mottagare av de korrigeringsinitiativ som tas. Både första- och andraspråks-
talare medverkar dock till att reparationerna fullföljs och att problemen blir 
lösta. Det betyder att andraspråkstalarna deltar både som nybörjare och som 
experter i de undersökta episoderna. Studiet av elevernas deltagande tyder 
vidare på att deras samarbete inte bara gäller språkliga fakta. I det sociala 
samspelet kommer också frågor om makt och status till uttryck: om rätten att 
ställa frågor, att bidra med expertis, att korrigera och att hävda tolknings-
företräde. Det här samspelet realiseras sällan i form av direkta kommentarer 
utan förs med subtila medel under samtalets yta och blir tillgängligt för ob-
servation genom analys av turtagningen i samtalen.  

De språkliga frågor som eleverna väcker och utreder visar vad som räknas 
som språkliga kunskaper bland eleverna i de här klasserna och vilka språk-
liga områden som eleverna är i färd med att utforska och tillägna sig. Det 
framkommer att deras förhandlingar rör dels ämnesspecifika ord och uttryck 
med anknytning till uppgiftsområdet, dels skriftspråksfrågor som aktualise-
ras när de antecknar gruppens gemensamma svar. Det tyder på att eleverna 
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tillsammans utforskar olika sidor av det språk som de använder under det 
pågående arbetet med de ämnesinriktade uppgifter som de fått sig förelagda. 

Observationerna i den här studien visar att elever kan vara resurser för 
varandra när de arbetar i smågrupper utan lärarens ledning. Under arbetets 
gång konstruerar eleverna språkliga kunskaper tillsammans och ger varandra 
det stöd som efterfrågas. Det är gruppernas andraspråkstalare som tar initia-
tiv till språkligt inriktad problemlösning i fråga–svars- och ordsöknings-
sekvenser och de påverkar därmed själva omständigheterna för sitt språkliga 
lärande. Med ett sociokulturellt perspektiv kan elevernas samspel beskrivas 
som interaktion med lärandestöd där mindre kunniga elever stöttas i sitt 
språkliga lärande av mer kunniga kamrater i gruppen. Analyserna pekar 
samtidigt på att lärprocesser vid smågruppsaktiviteter behöver undersökas 
närmare för de förhandlingar om makt, status, motstånd och konflikter som 
kommer till uttryck i samspelet mellan elever med olika språkbakgrund. 
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4. Några slutsatser och riktlinjer 
för fortsatt forskning 

Av den forskningsöversikt över cooperative learning-området som redovisas 
i avhandlingens första delstudie (I) framgår att forskningen efterlyser pro-
cessinriktade studier av elevinteraktion i konkreta klassrumssituationer. 
Sådana studier kan bidra till förståelsen av hur smågruppssamarbete 
egentligen bidrar till elevernas lärande. Ett motsvarande intresse för klass-
rumsbaserade undersökningar av språkanvändning och interaktion i elevers 
smågruppssamtal återfinns inom sociokulturellt baserad andraspråksforsk-
ning. Under senare år har den här forskningen särskilt kommit att upp-
märksamma smågruppsaktiviteter där elever med varierande språkbakgrund 
tillsammans löser uppgifter i skolans ämnesundervisning (Gibbons 2002). 
Detta motiverar att avhandlingens empiriska undersökningar behandlar 
språkfrågor samt interaktions- och lärprocesser i flerspråkigt sammansatta 
grundskoleklasser. 

I avhandlingen undersöks hur elever med olika modersmål och med 
varierande kunskaper i svenska (se delstudie II) tillsammans löser språkligt 
inriktade problem under smågruppsaktiviteter i SO-undervisningen (se 
delstudie III). För att få inblick i elevernas problemlösningsprocesser har jag, 
med utgångspunkt i videoinspelningar och transkriptioner, undersökt inter-
aktionella data med samtalsanalytiska metoder (Sacks et al. 1974). Det har 
möjliggjort ett nära studium av de samtalspraktiker med vilka eleverna 
skapar mening i episoder av språklig problemlösning, av hur elever med 
olika språkbakgrund deltar i de undersökta episoderna samt av de för-
handlingar om språklig makt och status som kommer till uttryck i elevernas 
samspel. Med sociologisk samtalsanalys som metod har jag således kunnat 
studera några av de fenomen som inom sociokulturellt inriktad andraspråks-
forskning uppfattas vara betydelsefulla i interaktionellt konstituerade lär-
processer.  

Med de tre delstudierna anser jag att jag på ett rimligt sätt uppfyllt det 
övergripande syftet med avhandlingen som är att bidra till förståelsen av 
elevers lärande i den språkliga mångfaldens skola. Studierna tyder på att 
språkfrågor och interaktionsprocesser är väl värda att undersökas närmare i 
fortsatt forskning om elevers lärande i flerspråkiga klasser. Kunskaper om 
hur elever tillsammans använder språket och skapar mening i smågrupps-
aktiviteter och i andra klassrumsaktiviteter efterfrågas inom skolinriktad 
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forskning men också av lärare som tillämpar smågruppssamarbete som ar-
betsform i klassrummet. 

Av de här undersökta samtalen framgår att eleverna, när de arbetar på 
egen hand utan lärarens inblandning, tar språkliga frågor på allvar och 
hjälper varandra att komma fram till lösningar som är godtagbara ur språk-
riktighetssynpunkt. Samspelet mellan elever med olika språkbakgrund 
innehåller samtidigt mer problematiska förhandlingar där frågor om makt, 
status och motstånd manifesteras. Det är fenomen som behöver uppmärk-
sammas vidare, både av forskare och lärare, för en djupare förståelse av hur 
elever med olika språkbakgrund samspelar och lär i mångfaldens klassrum. 

 
 



 27 

Summary 

The increasing migration and globalization of recent years has led to a 
linguistic, cultural and social diversity among students of today’s schools. 
Reports from the Swedish National Agency for Education on the current 
situation in Sweden state that 14.5 % of students leaving compulsory school 
in 2003 had some kind of foreign background. At the same time, it is 
reported that this group of students is overrepresented among those leaving 
compulsory school with incomplete grades, and that the average differences 
between students of Swedish vs. non-Swedish backgrounds are increasing at 
the secondary level. The National Agency for Education finds this situation 
problematic with respect to both equal opportunity for students to achieve 
good learning outcomes and society’s overall goal of achieving an equal 
society and tolerance between ethnic and social groups (Skolverket 2005). 

This provides an impetus for school-oriented research that takes a closer 
look at the internal pedagogical conditions of today’s schools, such as the 
instructional settings and the attitudes students encounter in the classroom. 
These issues have been addressed in the project “Classroom interaction and 
learning in a multicultural society” at Uppsala university (Axelsson 2001). 
The project stresses language as a central concern in studies of education and 
learning in diverse schools: language and identity, first and second language 
learning, literacy acquisition, academic achievement, assessment of language 
proficiency, small group activities and cooperative learning. 

The present thesis connects to the projected focus on language in 
education. Linguistic research in schools where students from different 
backgrounds are learning in the same classroom can provide new knowledge 
on students’ language use, on their language development and on the 
interdependence of language and learning (Heath 2000). 

Aims 
The overall aim of the thesis is to contribute to the understanding of student 
learning in diverse schools. This brings together the more specific aims of 
the three studies (I, II, II) which from various perspectives examine language 
issues, interactional processes and small group activities in multilingual 
school contexts. The first study provides an overview of research in the field 
of cooperative learning, the second and third studies are empirical 
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investigations of language, interaction and learning in three middle school 
classes in Sweden.  

Study I, “Student cooperation in classes of linguistic and cultural diversity. 
Research perspectives in the field of cooperative learning”, examines the 
field of cooperative learning with the aim of summarizing, in an overview, 
research studies addressing small group activities in heterogeneous 
classrooms. 

Study II, “Bilingualism and second language acquisition in multilingual 
classrooms”, investigates issues of bilingualism and second language 
acquisition in multilingual classrooms in Sweden by looking at middle 
school classes of fourth and fifth graders. The study gives attention to the 
second language speakers in these classes with the aim of describing the 
language and learning conditions for these students in actual classrooms. The 
description of the three classes provides a background to the analysis of 
conversational data in the third study of the thesis. 

Study III, “Interaction and learning in multilingual classes”, focuses on 
interaction and learning through an analysis of small group activities in the 
above mentioned classes. The aim of the study is to gain insight into 
students’ joint problem-solving processes and thereby provide a broader 
understanding of learning as socially and interactionally constituted. The 
data consists of video recordings of small group conversations from which 
language-related episodes have been identified, transcribed and studied 
applying conversation analysis methods. Conversational practices, as well as 
participant structures, in instances of linguistic problem-solving, are 
described and analyzed. The study also catalogues the kinds of linguistic 
problems that are established and solved by the students in their talk.  

A more detailed presentation of the studies is preceded by a review of 
interaction-based research that motivates the focus of this thesis on language 
issues, interactional processes and educational activities in multilingual 
schools.  

Research on language use, interaction and learning  
in diverse schools – an overview 
Sociolinguistic studies of language use and socialization patterns of varying 
social and ethnic groups have documented that the ways in which children 
are prepared for the language use and communication patterns they will 
encounter at school vary greatly (Cazden et al. 1972, Heath 1983, Ochs 
1988). In a review of studies on classroom interaction, Mehan (1998) argues 
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that interaction in the classroom is governed by institutional norms and rules 
that are often tacit but implicitly agreed upon, in a hidden curriculum 
(Sinclair & Coulthard 1975, Mehan 1979, Cazden 2001). Thus, educational 
failure of ethnic and linguistic minority children can be explained in terms of 
cultural discontinuity, i.e. a lack of continuity between communication 
norms at home and those at school. 

Studies that take a broader social perspective examine interaction 
processes in relation to the social and political structures that lead to unequal 
opportunities in the educational system. Among other things, such studies 
have looked at how society’s dominant discourses are manifested in social 
interaction among students and teachers in diverse classrooms (Haglund 
2005). Studies within this perspective uncover that the school as an 
organization upholds power relations and social distance between the 
majority and minority groups of society, and that schools contribute to 
discrimination of minorities in the educational system and, by extension, to 
discrimination in the labor market and other areas of society (Nieto 1996, 
Axelsson 1999).  

The influence of socio-cultural theory on educational research has 
resulted in classroom interaction receiving new attention in school-based 
studies. This research supports the notion that learning originates from 
socially and interactionally constituted practices, making communicative 
events in the classroom the basic unit of analysis (Hall 1997). This 
perspective opens the ways for investigating educational failure or success as 
social constructions in the classroom or in the school as a social 
organization, rather than as a result of the linguistic, cultural or socio-
economic background of individual students (Mehan 1998). 

Socio-cultural theories of interaction and learning are relevant to 
educational studies in multilingual schools where students of different first 
languages are learning in the same classroom. The obvious presence of 
second language speakers in these classrooms has led to increased interest in 
language and its role in learning (Heath 2000). Classroom activities and 
textbooks are examined for language use, discourse patterns and meaning-
making practices that characterize the language of schooling. This makes it 
possible to specify the kinds of linguistic competences that students of 
different linguistic, cultural or ethnic background must acquire to succeed in 
school (Gibbons 2002, Schleppegrell 2004).  

Second language research has considered small group work in which 
students engage in collaborative problem-solving without teacher 
supervision as supportive of language development (Donato 1994, Jacob et 
al. 1996, Swain 1998, Lindberg & Skeppstedt 2000). While peer interaction 
in small groups is thought to promote both language development and cross-
cultural relations (Slavin 1995, Hall 2000), research has pointed out that 
these activities need to be studied more closely in order to define actually 
occurring social interaction.  
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In-depth analysis of small group interaction in multilingual classes are 
represented in conversation analytical studies within sociology (Durán & 
Szymanski 1995, Lerner 1995, Szymanski 1999). This research tradition 
(Sacks et al. 1974), focusing at micro-levels of social interaction, can 
contribute to the understanding of learning as socially and interactionally 
constituted.  

To sum up, previous research representing the grounding of studies on 
language and interaction in the classroom indicates that issues involving 
language use, social interaction and small group activities are well worth 
further investigation in the ongoing exploration of student learning in diverse 
classrooms.  

Studies of the present thesis 
Study I: Student cooperation in classes of linguistic and cultural 
diversity. Research perspectives in the field of cooperative learning 
(Elevsamarbete i klasser med språklig och kulturell mångfald. Forsknings-
perspektiv från området cooperative learning) 

In educational studies, small group work designated cooperative learning 
(CL) is regarded as a beneficial strategy for teaching and learning in diverse 
schools. This first study of the thesis examines the field of CL with the aim 
of summarizing, in an overview, research studies addressing small group 
activities in heterogeneous classrooms. 

Initially, CL is defined with reference to the works of researchers in the 
field such as Sharan & Shachar 1988, Johnson & Johnson 1994, Slavin 1995, 
and Cohen & Lotan 1997. This leads to CL being defined as activities where 
students work in heterogeneous groups small enough to stimulate con-
versational exchange between the group members. During the course of their 
work, students cooperate to jointly solve a collective assignment without 
teacher’s involvement. 

Theories of the field refer both to Piaget-based conceptions of cognitive 
development of the individual, and to Vygotsky’s sociohistoric theory that 
connects socio-culturally oriented studies in the field. Empirical studies of 
small group work in the classroom reflect these different theoretical 
standpoints. In cognitively oriented research, the main question is whether 
student collaboration in small groups is more efficient than individualized or 
teacher-directed forms of instruction. Socio-cultural studies concentrate their 
interest on student interaction and on learning as a negotiated process. 

CL-research comprises to a great extent experimental studies where the 
effects or products of different teaching interventions are compared by pre- 
and post-tests. This product-oriented research emphasizes a wide range of 
statistical methods and a large sample of classrooms (see e.g Sharan & 
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Shachar 1988). The main part of the studies comparing small group work to 
other instructional interventions document significant differences in favor of 
small group work. Extensive research supports CL as a method of enhancing 
student academic achievement and social development but, at the same time, 
there has been some criticism of studies comparing small group activities to 
other instructional arrangements. In some cases, it has not been determined 
which instruction is most efficient, and differences favoring small group 
work have not been found in all studies. In addition, product-oriented 
research is paying little attention to the processes contributing to successful 
learning. Transcriptions of actual classroom interaction are rarely found in 
these studies.  

The influence of socio-cultural theories on CL has been the starting point 
for alternative research agendas where the main question is not whether 
small group work results in better learning than other teaching methods. The 
main interest of this research is to examine small group interaction more 
closely to find out what really happens inside small group activities. Such 
work focuses on how students collaboratively solve problems and co-
construct knowledge, how they organize their social relations and 
participation, how they negotiate roles and identities and what cultural, 
social and linguistic competences are made relevant in their interaction. 
Process-oriented research within CL represents a small but growing research 
domain with a current interest in small group work in multiethnic and 
multilingual classrooms.  

 

Study II: Bilingualism and second language acquisition in multilingual 
classrooms (Tvåspråkighet och andraspråksinlärning i grundskolans 
flerspråkiga klassrum) 

The second study of the thesis reports on three middle school classes of 
fourth and fifth graders in a Swedish multilingual school. The aim of the 
study is to examine the language and learning conditions of bilingual 
students in actual classroom contexts. The description of the classes provides 
a background to the analysis of conversational data in the third study of the 
thesis. 

The first part of study II summarizes previous research on bilingualism 
and the schooling of bilingual children. Central issues are language and 
identity, mono- vs. bilingual development, second language acquisition and 
the language of schooling (Baker 1993, Romaine 1995, Cummins 1996, 
2000, Thomas & Collier 1997). The students of the three classes were 
examined with respect to linguistic background, age on arrival and length of 
residence in Sweden, participation in first and second language instruction, 
proficiency in Swedish, academic achievement and peer relations. Data was 
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collected through questionnaires, linguistic and academic assessments and 
classroom observations.  

The findings reveal that more than half of the students in each of the three 
classes can be defined as second language learners of Swedish. The majority 
of these students were born in Sweden or had moved to Sweden during their 
preschool years. Yet, at the time of the study, their knowledge of Swedish 
was found to be at an intermediate level as measured by the assessment 
criteria appointed by the National Agency for Education. According to the 
teachers the second language students fell behind their monolingual Swedish 
speaking peers in social studies and in other subjects across the curriculum.  

These findings follow a common pattern that has been found in research 
on bilingualism and second language acquisition (Cummins 1996, 2000, 
Thomas & Collier 1997). Generally it takes about 5 to 9 years for second 
language learners to attain peer appropriate levels in the academic aspects of 
the language. Students who are still in the process of acquiring a language 
for school and who are schooled solely in their second language rarely reach 
grade level achievement in school subjects. It may well be the case that what 
these students actually know is underestimated. 

The information provided on the second language learners investigated in 
this study leads to the conclusion that their academic performance is strongly 
influenced by the fact that they are second language learners of Swedish. 
Consequently language minority students in the Swedish school system do 
not gain access to the same educational opportunities as monolingual 
Swedish speaking students. 

In schools of linguistic and cultural diversity, students often form separate 
groups of Swedes and immigrants (Parszyk 1999). Social grouping was also 
observed in the classes of my study. Students’ choice of friends was mainly 
tied to gender but also to cultural and linguistic background. Both during 
their free time and in the classroom, minority students associated with other 
minority students and majority students with each other. In light of these 
social groupings, the teachers of the three classes regularly organized small 
group instructional activities in their classrooms. In these instructional 
arrangements students worked with peers with whom they did not usually 
work or otherwise associate. Earlier research claims that assigning 
heteroneneous groups in diverse classrooms can benefit cross-cultural 
relations among students from different groups. Besides, linguistic and social 
interaction between first language and second language speakers is 
considered to be a basic requirement for second language development.  
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Study III: Interaction and learning in multilingual classes (Interaktion 
och lärande i flerspråkiga klasser) 

The third study of the thesis investigates small group activities within social 
studies in the previously described classes. On the basis of video recordings, 
language-related episodes in student conversations are identified and 
transcribed for further analysis. These episodes include occasions where 
“students talk about the language they are producing, question their language 
use, or other- or self-correct” (Swain 1998:70). The aim of the study is to 
gain insight into students’ joint problem-solving processes and thereby 
provide a broader understanding of learning as socially and interactionally 
constituted. Language-related episodes are examined to illustrate a) the 
conversational practices of students’ problem-solving and meaning-making, 
b) the structures of participation and c) the linguistic phenomena established 
and solved by the students in their talk.  

From a theory standpoint, the study relates to both socio-cultural second 
language research (Donato 1994) and sociological conversation analysis 
(CA; Sacks et al. 1974). In second language studies, students’ participation, 
collaboration and joint meaning-making in classroom activities are central to 
an analysis of their learning. As conversation analysis involves studying 
language use, meaning making and social interaction, it has the potential to 
answer questions raised within second language research.  

In the study, language-related episodes are analyzed in terms of repair 
sequences where the students draw attention to and solve language-related 
problems. The students’ interaction is followed through an analysis of turn-
taking, the step-by-step processes in which students make language 
problems explicit and resolve them, simultaneously negotiating their own 
participation and that of others. The analyses are presented along with 
transcribed excerpts from the conversations, accompanied by interpretations 
and comments. The results indicate that the students orient to repair practices 
in the form of questions and answers, word searches, and corrections. These 
conversational practices are joint resources for the students in detecting and 
solving language-related problems that they make relevant in the course of 
their interaction.  

Most often the students solve the problems by proceeding with repairs 
until they reach some intersubjective understanding. Their persistent 
involvement in resolving misunderstandings, correcting errors and 
expressing themselves accurately and properly suggests that they take 
linguistic problems seriously and that engagement in language-related issues 
is a legitimate activity for the group. The episodes of linguistic problem-
solving are side sequences embedded in the overall activity and they occur 
as meaning making negotiations in the students’ ongoing task-fulfillment. 
This means that their linguistic problem-solving is immediate and practically 
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conditioned: linguistic assistance is produced at the same instant as 
knowledge is sought, and the questions that are made explicit stem from the 
students’ current language use.  

Students participation in language-related problem-solving is more easily 
understood when seen in relation to their linguistic background. The second 
language speakers in the groups initiate the question/answer and word search 
sequences, and they are also the recipients of corrections. Both first and 
second language speakers, however, take part in the completion of the 
repairs. The analysis of student participation further suggests that their 
problem-solving is not exclusively dedicated to language issues. 
Negotiations on the right to ask questions, contribute expertise, make 
corrections and on the right of veto are interactional manifestations of power 
and status. The dimensions of power are rarely expressed in the form of 
direct comments. They are noticeable in more subtle ways and can be 
observed within the analysis of turn taking practices. 

The different linguistic questions raised by the students reveal what 
counts as linguistic knowledge in these classes. These questions also show 
what areas of language the students are currently exploring and acquiring. 
The students orient to multiple aspects of language use such as subject-
specific words and expressions, grammatical forms and literacy practices 
related to the assigned topic. Students thus collaboratively explore various 
aspects of the language of schooling while accomplishing academic 
assignments in the classroom.  

The observations made in this study illustrate that students can be 
resources for each other when working in small groups without teacher 
direction. During the course of the work, the students construct linguistic 
knowledge together and provide each other with the support required. It is 
the second language speakers of the groups who initiate language-related 
problem-solving in question/answer and word search sequences, and by 
doing so, they play an active role in their own language learning. From a 
socio-cultural perspective, the students’ processes can be seen as scaffolded 
interaction, where expert peers support the understanding and learning of 
less knowledgeable participants of the group. The analyses indicate that 
learning processes in multilingual small group activities should be examined 
more closely for negotiations of power, status, resistance and conflicts 
manifested in interaction. 

Concluding remarks 
The overall aim of the thesis has been to contribute to the understanding of 
student learning in diverse schools. Taken all together, the theories, the 
analyses and the results presented in the thesis provide a reasonable 
fulfillment of the aim. The studies prove that language issues and 
interactional processes warrant further investigation in continued research on 
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student learning in multilingual classes. Knowledge on students’ 
conversational practices, language use and meaning making processes in 
small group activities and other classroom activities is crucial to school-
oriented research and also to teachers implementing small group activities in 
their classroom.  

To conclude, the conversational analyses of this thesis show that students 
collaborating in small groups to accomplish instructional tasks engage 
seriously in language problems and support each other to arrive at adequate 
solutions. In these peer-group interaction processes everyday informal 
conversational practices play an essential role. At the same time, student 
interaction in multilingual classes includes more problematic negotiations, 
where questions of power, status, and resistance are manifested. These are 
phenomena that require further attention, by both researchers and teachers, 
to gain a deeper understanding of student learning in diverse classrooms. 
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Förord
Svenska i utveckling, en underserie i FUMS (Forskning och Utbildning i 
Modern Svenska) rapportserie, redovisar främst studier som utförs med de 
nationella proven i svenska som underlag men även andra arbeten med 
anknytning till skola och utbildning. Forskare och studenter har möjlighet att 
använda det material i form av elevarbeten och lärarenkäter som skickas in till 
den projektgrupp vid FUMS, som ansvarar för de nationella proven.  

I den här rapporten av Inger Gröning står mångfaldens klassrum i centrum. 
Hur löser tio-elvaåringar språkliga problem som de möter då de arbetar i små 
grupper med uppgifter inom andra skolämnen än just svenska? På vilket sätt kan 
de hjälpas åt att förstå innebörd och formulera sina svar i en miljö för lärande 
som inte styrs av läraren? På vilket sätt blir situationen språkutvecklande både 
för elever som har svenska som modersmål och för dem som kommer till skolan 
med ett annat modersmål än svenska? 

Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser är en närstudie av hur elever i 
smågrupper arbetar tillsammans och lär av varandra. Studien fokuserar språkliga 
problem som aktualiseras under elevernas arbete och visar de strategier eleverna 
använder för att bemästra svårigheterna och kunna gå vidare. Elevernas samtal 
har videofilmats och interaktionen analyseras med avseende på de olika 
samtalspraktiker som förekommer. Dimensioner som makt berörs kortfattat i 
denna rapport och kan vara väl värda att studera ytterligare. 

En särskilt intressant aspekt är att hela lärandesituationen blir tillgänglig för 
analys – eleverna läser tillsammans sin uppgift, de samtalar om hur den ska 
lösas och de enas om hur svaren ska formuleras skriftligt. Samtalen kommer att 
mer likna vardagliga, naturliga samtal än lärarledda gruppsamtal. De språkliga 
frågor som väcks och behandlas i kamratgruppen initieras alltså av deltagarna 
själva och blir lösta på olika sätt.  

 

Uppsala i februari 2006 

Birgitta Garme 
universitetslektor,  
projektledare för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

 



 

 



 

1 Inledning 
I föreliggande studie undersöks smågruppssamtal bland elever i mångfaldens 
klassrum. De elever som deltar i samtalen går i grundskolans mellanår och 
arbetar vid undersökningens genomförande med uppgifter inom SO-ämnet. 
Uppgifterna handlar om norra Sveriges geografi och om samerna som 
minoritetsgrupp i det svenska samhället.  

I det samtalsutdrag som följer återges ett utbyte mellan Hannah, Siri och 
Elham som går i samma klass och deltar i samma grupp. Hannah och Siri har 
svenska som sitt modersmål, Elham har svenska som sitt andraspråk. Vid det 
återgivna avsnittet tittar de på bilder som föreställer samiska slöjdföremål 
samtidigt som de samtalar om sin uppgift som är att komma fram till vad 
föremålen föreställer och vad de är tillverkade av. Hannah1 kommer med 
förslaget att en av bilderna föreställer en påse som man har näver i (r. 1), vilket 
Siri uppfattar som ett smart förslag (r. 2). Det är upprinnelsen till ett 
samtalsutbyte där Elham frågar de andra i gruppen vad ordet näver betyder (r. 
4). 
 
Utdrag 1 (S 3) Näver2

 
1 Hannah: nemen alltså-de e en påse som man har näver(h) i. 
2 Siri: ja: de e ju smart. 
3 Hannah: [mm 
4 Elham: � [�va e näver för nåt ((fnissar)) 
5 Siri: de e sånt där som h växer på björkar(h). 
6 Elham: m[m 
7 Siri:  [ja stammen på björkarna(.) 
8           de h kallas näver. 

När Elham ställt sin fråga (r. 4) får hon svar av Siri (r. 5) som sedan utökar sitt 
svar med en förtydligande kommentar (r. 7–8). De här elevernas samtalsutbyte 
är ett exempel på språkliga och sociala praktiker på plats i mångfaldens 
klassrum. I sådana praktiker ingår att förstaspråkstalande och andraspråks-
talande elever som Hannah, Siri och Elham under pågående aktiviteter sam-
arbetar om språkliga problem som de tillsammans gör explicita och löser för att 
komma vidare med sina gemensamma uppgifter.  

Hur elever går till väga när de uppmärksammar språkliga problem under 
pågående smågruppsarbete undersöks närmare i studien. I elevernas problem-

                                           
1 Elevernas namn är fingerade för att deras anonymitet ska vara skyddad.  
2 I elevernas samtal uppmärksammas inte bara vad de säger utan också hur de säger det, något som har visat sig 

vara betydelsefullt för meningsskapandet i samtal. Transkriptionerna återger därför både verbala och extra-
verbala detaljer i elevernas interaktion vilket innebär att transkriptionerna skiljer sig ortografiskt från 
skriftspråket. För en sammanställning av de transkriptionskonventioner som tillämpas i studien hänvisas till 
appendix.  
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lösningsprocesser blir det tydligt vilka språkliga frågor de engagerar sig i men 
framför allt hur de genom sitt sociala samspel gör de språkliga kunskaper som 
finns i gruppen tillgängliga för varandra. Studiet av hur elever gör när de 
tillsammans skapar förståelse kring språkliga problem ger samtidigt en inblick i 
deras lärprocesser (Swain 1995:142). 

1.1 Avgränsningar, syfte och frågor i föreliggande studie 
Studien omfattar videoinspelade smågruppssamtal i vilka språkrelaterade
episoder (language-related episodes) valts ut för analys. Sådana episoder kan 
med Swains definition vara  ”any part of a dialogue in which students talk about 
the language they are producing, question their language use, or other- or self-
correct” (Swain 1998:70). Episoderna avser således tillfällen när elever under 
pågående samtal uppmärksammar språkligt inriktade fenomen: de frågar 
varandra om betydelser, de hjälper varandra med formuleringar eller rättar 
varandras bidrag.  

Språkrelaterade episoder har tidigare använts som analysenhet framför allt när 
det gäller samtal i språkundervisningen (Swain 1998, Lindberg & Skeppstedt 
2000). Med den här studien flyttas intresset vidare till smågruppssamtal i andra 
ämnessammanhang, i detta fall i SO-undervisningen. Studien anknyter därmed 
till aktuell andraspråksforskning inriktad mot språkfrågor i mångfaldens 
klassrum där elever med varierande språkbakgrund deltar i ämnesinriktade 
aktiviteter (Gibbons 2002).  

Syftet med studien är att få en nära inblick i elevers problemlösningsprocesser 
som de kan observeras under pågående samtal. Av elevernas problemlösningar 
framgår det hur de tillsammans skapar mening och når förståelse kring språkliga 
problem, något som anses vara grundläggande för språktillägnandet (Ohta 
1995). Ett vidare syfte med studien är att bidra till förståelsen av det språkliga 
lärandets omständigheter som det kommer till uttryck i elevsamtal. Språk-
relaterade episoder undersöks med utgångspunkt i följande frågor där fråga 1 är 
studiens huvudfråga och frågorna 1.1 samt 1.2 är underordnade delfrågor:  

Fråga 1. Hur kommer språkligt inriktad problemlösning till uttryck i elevernas 
interaktion? Frågan är inriktad mot de socialt organiserade samtalspraktiker med 
vilka eleverna skapar mening i episoder av språklig problemlösning. Elevernas 
samtalspraktiker tydliggör hur de samarbetar och samspelar när de upp-
märksammar och löser språkligt inriktade problem i ett ämnessammanhang. 

Fråga 1.1 Hur deltar elever med olika språkbakgrund i språkrelaterad 
problemlösning? Studiet av samtalspraktiker tydliggör samtidigt hur eleverna 
medverkar i samspelet kring språklig problemlösning. Av intresse för den här 
studien är hur elever med olika språkbakgrund deltar och hur de genom sitt 
deltagande bidrar till att språkliga frågor blir uppmärksammade och utredda. 
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Fråga 1.2 Vilka språkliga frågor blir föremål för elevernas förhandlingar? Av 
språkrelaterade episoder framgår det vidare vilka språkliga frågor som blir 
föremål för elevernas förhandlingar. De uppgifter som eleverna arbetar med 
ingår i SO-ämnet och renodlat språkliga frågor finns inte formulerade i förväg i 
uppgifterna. De frågor som väcker elevernas engagemang under arbetes gång 
representerar således elevernas egna frågor, sådana som de ställer och utreder 
för att komma vidare med sina uppgifter. De fenomen som eleverna upp-
märksammar ger därmed information om vilka språkliga områden som eleverna 
i de här klasserna är i färd med att utforska och tillägna sig. 

1.2 Rapportens delar 
I rapportens inledande kapitel presenteras studiens utgångspunkter, syfte och 
frågor. I kapitel 2 och 3 belyses två forskningsområden som är aktuella för 
undersökningen. Det ena området är andraspråksforskningen och där rådande 
uppfattningar om sambandet mellan interaktion, språkanvändning och lärande. 
Det andra området är sociologisk samtalsanalys (conversation analysis, CA; 
Sacks et al. 1974) som är utgångspunkt för undersökningen av elevernas 
samtalspraktiker. 

I kapitel 4 beskrivs samtalens konkreta förutsättningar: klasserna, eleverna, 
uppgifterna och gruppaktiviteterna. Videoinspelning som datainsamlingsmetod 
kommenteras, liksom urval och bearbetning av de för studien aktuella 
samtalsepisoderna. Undersökningens resultat redovisas med utgångspunkt i de 
frågor som ställts: i kapitel 5 redogörs för de samtalspraktiker med vilka 
eleverna löser språkligt inriktade problem, i kapitel 6 beskrivs hur elever med 
olika språkbakgrund deltar i problemlösningarna och i kapitel 7 belyses de 
språkliga frågor som blir föremål för elevernas förhandlingar. Resultaten 
presenteras med ett urval av samtalsutdrag som transkriberats och åtföljs av 
utförliga kommentarer. Avslutningsvis, i kapitel 8, sammanfattas och kommen-
teras studiens resultat under rubriken ”Sammanfattning och diskussion”. 
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2 Tidigare forskning om samtal, interaktion 
och andraspråkslärande i klassrummet 
I studier av språksocialisation och språktillägnande väcktes tidigt ett intresse för 
interaktionsmönster i hem, i skola och i andra samhällssammanhang (Cazden, 
John & Hymes 1972, Edwards & Mercer 1987, Heath 1983, Mehan 1979, Ochs 
1988, Sinclair & Coulthard 1975). Med utgångspunkt i grupper med olika social, 
etnisk och språklig sammansättning uppmärksammades olika aspekter av samtal 
och interaktion, som hur man använder kroppsspråk, hur man visar 
uppmärksamhet, hur man ställer frågor och hur turtagning organiseras. Man 
intresserade sig vidare för det sociala samspelet som hur kontroll utövas och hur 
relationer kommer till uttryck i olika kommunikationssammanhang. De här 
studierna, som genomfördes i varierande sociala miljöer, har lagt grunden till 
fortsatta undersökningar av interaktionsmönster, socialt samspel och 
språksocialisation i skolsammanhang. 

Samtal och interaktion i klassrumskontexter har sedan lång tid tillbaka varit 
ett centralt forskningsobjekt även inom andraspråksforskningen (Hall & 
Verplaetse 2000, Lindberg 2004). Utgångspunkten är att det finns ett samband 
mellan samtalande och språkligt lärande. Det här sambandet, som knappast är 
till fullo utrett, har undersökts ur olika perspektiv och med varierande teoretiska 
utgångspunkter. I det följande urskiljs i andraspråksforskningen två 
forskningslinjer som anknyter till psykolingvistiskt respektive sociokulturellt 
grundade teorier.  

2.1 Psykolingvistiskt baserade andraspråksstudier  
Psykolingvistiska uppfattningar om språkligt lärande bygger på antagandet att 
språket är ett grammatiskt system utanför språkanvändaren och att lärande äger 
rum när språkliga komponenter införlivas i individens redan befintliga mentala 
strukturer (Hall & Verplaetse 2000:1). Den här synen har beröringspunkter med 
traditionella uppfattningar om lärandet som informationsöverföring, en process 
som ofta illustreras med en överföringsmetafor som innebär att en sändare kodar 
ett meddelande som överförs via ett medium till en mottagare som avkodar det 
och lägger det på minnet (van Lier 1996:50, Säljö 2000:25). Klassrumslärande 
sker med det här resonemanget när en lärare överför kunskaper till en elev som 
tar emot kunskaperna och lagrar dem i sitt kunskapsförråd. I processen ses 
språket som ett instrument som låter färdiga budskap överföras fram och tillbaka 
mellan deltagarna.  

Andraspråkslärande undersöks med de här utgångspunkterna som ett fenomen 
lokaliserat till individens hjärna och det mäts i andraspråkstalarens ökade 
behärskning av grammatiska strukturer (Hall & Verplaetse 2000:6). Den 
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interaktion som undersöks i psykolingvistiskt baserade klassrumsstudier 
försiggår ofta i experimentella situationer där elever fullföljer av forskaren 
utvalda språkövningar och där interaktionen undersöks bl.a. i termer av språkligt 
inflöde och utflöde. Det leder till att lärandet studeras som avgränsat från det 
sociala sammanhang där det äger rum (Lindberg 2004:470). 

Psykolingvistiskt inriktade studier har bidragit till den samlade kunskapen om 
språkligt lärande men har samtidigt kritiserats för att uppmärksamheten ensidigt 
är riktad mot psykologiska processer på bekostnad av interaktionella och sociala 
(Donato 1994:34, van Lier 1996:50). Man fäster liten vikt vid hur 
andraspråkstalare använder språket för att skapa mening i sociala sammanhang 
och man bortser därmed från hur det sociala samspelet kan fungera som 
drivkraft för språkligt lärande.  

2.2 Sociokulturella studier
En bredare och samtidigt mer detaljerad syn på interaktionens roll för det 
språkliga lärandet formuleras i sociokulturellt inriktade andraspråksstudier vars 
utgångspunkter beskrivs översiktligt i t.ex. Hall & Verplaetse 2000, Lantolf 
2000, Lantolf & Appel 1994, Lantolf & Pavlenko 1995, Lindberg 2004 och 
Mitchell & Myles 1998. I de här studierna, som kan beskrivas som tvärveten-
skapliga, tillämpas teorier om lärandet som fått inflytande även inom sociologi, 
pedagogik och psykologi. Andraspråkforskningen bygger i de här studierna på 
antagandet att språkligt lärande kan beskrivas med utgångspunkt i samma 
principer som gäller för övrigt lärande (Mitchell & Myles 1998:162).

Sociokulturell teori är ett samlingsbegrepp för teorier som delar antagandet att 
det är genom social interaktion och aktivt deltagande i meningsskapande 
aktiviteter som språk tillägnas. I en genomgång av teoretiska perspektiv i andra-
språksforskningen finner Durán & Szymanski (1995) att begreppen socio-
kulturell teori och sociokulturellt lärande ibland används på ett problematiskt 
sätt, som vagt definierade synonymer för näraliggande teoretiska riktningar som 
piagetbaserad social konstruktivism och vygotskyinfluerad social konstruk-
tionism  (den senare företrädd av bl.a. Lave 1993 och Wertsch 1991).  

Föreliggande studie bygger på sociokulturell teori som den anknyter till 
Vygotsky (1978, 1986) och till senare omtolkningar av hans teori framställda i 
t.ex. Chaiklin & Lave 1993, Mehan 1991, 1998, Resnick et al. 1991 och Säljö 
2000. I de här framställningarna diskuteras lärandets sociala och interaktionella 
natur med begrepp som socialt delat tänkande (Resnick et al. 1991), situerat
lärande och lärande som deltagande (Chaiklin & Lave 1993) samt som lärande
i praktiken (Säljö 2000).  
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2.2.1 Kunskap, lärande och interaktion  

I sociokulturell teori omdefinieras lärande, tänkande och kunskaper från att vara 
något som finns i individens huvud till något som finns i samspelet mellan 
människor som deltar i socialt och kulturellt bestämda aktiviteter. Lärande 
uppfattas i det här perspektivet som situerad social praktik där människor under 
loppet av pågående aktiviteter förändrar sin förståelse och därmed lär: 
”participation in everyday life may be thought of as a process of changing 
understanding in practice, that is, as learning” (Lave 1993:6). Det betyder att 
lärande i praktiken definieras i termer av förståelse, meningsskapande och 
deltagande i sociala aktiviteter (ibid.:9).  

När lärande studeras som socialt situerad praktik söker man inte efter 
kunskapsprodukter i traditionell bemärkelse utan man undersöker de sätt på 
vilka människor deltar, skapar mening och aktivt formar varandras kunskaper i 
samtal och interaktion. Lärandet hör samman med de olika samtal människor 
deltar i, de förhållanden som för dem tillsammans och de kunskaper som görs 
socialt tillgängliga för lärandet (McDermott 1993: 292).  

I undersökningar av klassrummets lärprocesser studeras därför i vilken 
utsträckning nybörjare deltar i interaktion med mer kunniga kamrater samt med 
vilka praktiker nybörjare och experter gemensamt skapar mening (Mehan 1998). 
I social interaktion mellan nybörjare och experter kan den som inte behärskar en 
viss praktik utveckla förändrad förståelse och lära under samtalets gång. Centralt 
för klassrumslärandet är vidare vad deltagarna anser vara relevant: vad och hur 
mycket något är värt att veta, vad man gör i nästa steg när någon inte vet, vad 
som förväntas och vem som bryr sig mest om vad (Lave 1993:15). Med det här 
perspektivet på kunskap, lärande och interaktion, flyttas intresset från den 
experimentella världens talare och lyssnare till människors deltagande och inter-
aktion i vardagslivets aktiviteter där lärprocesser kan studeras på interaktionens 
mest lokala nivå ”in all of its fuzziness as it emerges from dialogic activity” 
(Lantolf & Pavlenko 1995:116). 

2.2.2 Social interaktion, språkanvändning och språkligt lärande  

I andraspråksforskning som tar avstamp i sociokulturell teori undersöks språk-
ligt lärande som ett socialt och interaktionellt fenomen som sträcker sig längre 
än enkelriktad, monologisk informationsöverföring (Hall & Verplaetse 2000, 
Lantolf & Appel 1994, van Lier 1996). I denna gren av andraspråksforskningen 
utgår man från att människor använder språket för att engagera sig i sociala 
aktiviteter tillsammans med andra. I sociala aktiviteter kan överföring av 
information vara en obetydlig del av kommunikationens syfte vid sidan av andra 
syften som att skapa gemensam förståelse eller att upprätthålla sociala identiteter 
och relationer. Det språk man tillägnar sig hör samman med deltagandet i sådana 
aktiviteter och med samspelet med andra, mer kompetenta deltagare (Hall & 
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Verplaetse 2000:7). Språkliga lärprocesser kan därmed spåras till interaktion i 
sociala sammanhang där språket lärs när det används. Det betyder att gränserna 
mellan språkligt lärande och språkanvändning upphävs: man lär inte språket 
först och använder det sedan utan språkanvändning och språkligt lärande 
konstituerar varandra ömsesidigt (Swain 1997:127).  

I sociokulturellt baserade andraspråksstudier intresserar man sig mer för 
klassrummets pågående lärprocesser och mindre för kvantifierbara lärande-
resultat (Hall & Verplaetse 2000:11). Man undersöker klassrummets inter-
aktionsmönster för att synliggöra hur språkliga kunskaper som finns in situ görs 
tillgängliga genom elevernas interaktion och sociala samspel. Inom den här 
forskningsgrenen finns referenser till Vygotsky och till omdefinieringar och 
vidareutvecklingar av hans ursprungliga teorier (enligt Hall & Verplaetse 2000, 
Lantolf 2000, Lindberg 2004, Mitchell & Myles 1998). Det har lett till studier av 
hur andraspråkstalare i samspel med varandra eller med målspråkstalare deltar i 
språkliga uppgifter som de ännu inte är mogna att utföra självständigt men som 
finns inom den egna utvecklingspotentialen, det som Vygotsky benämner zonen 
för närmaste utveckling (zone of proximal development, ZPD; Vygotsky 1978, 
1986).  

Nära knutet till den potentiella utvecklingszonen är det lärandestöd (scaffold) 
som kan observeras i interaktionen mellan experter och nybörjare (Wood et al. 
1976, Donato 1994). I andraspråkssammanhang betyder det att den som 
behärskar en viss språklig praktik kan vägleda och stötta nybörjaren som gradvis 
blir en alltmer kompetent deltagare i den språkliga praktiken. Lärandestöd i 
andraspråkssamtal har beskrivits av Donato (1994) som undersökt elevers 
engagemang i språkligt inriktade smågruppsuppgifter i klassrummet. Donato 
fann att eleverna under interaktionens förlopp var nybörjare och samtidigt 
experter för varandra och att stödstrukturerna därmed kunde lokaliseras till 
gruppen som ett kollektivt lärandestöd (collective scaffold; ibid.:46).  

2.2.3 Smågruppsaktiviteter och språkligt lärande  

I de senaste decenniernas andraspråksforskning har smågruppsaktiviteter som 
miljö för elevers språkliga lärande undersökts i ett flertal studier (se t.ex. Donato 
1994, Jansson 2003, Lehti-Eklund 2002, Lindberg 1996, Lindberg & Skeppstedt 
2000, Ohta 1995, Swain 1998). En genomgående iakttagelse är att smågrupps-
samtal skiljer sig från lärarstyrda klassrumssamtal där elevernas deltagande ofta 
är begränsat till att svara på lärarens frågor (Mehan 1979, Sinclair & Coulthard 
1975). I sådana klassrumssamtal finns det risk för att barn och ungdomar som lär 
ett andraspråk socialiseras in i språkanvändningsmönster som skiljer sig från 
språkanvändning i världen utanför klassrummet (Ohta 1995:98). Smågrupps-
samtal bland elever har visat sig skapa möjligheter till rikare och mer varierad 
språkanvändning (Lindberg 1996, 2004). När interaktionen inte styrs av läraren 
är andraspråkstalande elever friare att använda sina begynnande färdigheter på 
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ett sätt som bättre förbereder dem för interaktion såväl i som utanför 
klassrummet: för att förhandla om sina roller och identiteter, för att genomföra 
olika aktiviteter och för att skapa mening och förståelse i samarbete med andra 
(Ohta 1995:98).  

Samtalssituationer där andraspråkstalare interagerar med målspråkstalare 
framhålls som särskilt gynnsamma för språkligt lärande (Wong Filmore 1991). 
Med utgångspunkt i sociokulturell teori kan elevinteraktion i språkligt 
heterogena smågrupper undersökas som tillfällen där experter och nybörjare 
tillsammans skapar mening, stöttar varandra, bygger kunskaper tillsammans och 
därmed bidrar till varandras språkutveckling. Man kan dock inte utgå från att 
sådana utbyten alltid förlöper som oproblematiska lärprocesser där den som kan 
mindre lär av den som kan mer (Mehan 1998:263). I expert–novis-interaktion 
manifesteras samtidigt frågor om makt och identitet, något som kan antas ha 
betydelse i samtal mellan första- och andraspråkstalare. I andraspråksstudier 
behöver man därför enligt Norton Peirce (1995) beakta hur maktrelationer, som i 
sammanhanget ofta är ojämlika, får inflytande över interaktionen mellan första- 
och andraspråkstalare: ”if […] language learning results from participation in 
communicative events, it is important to investigate how power relations are 
implicated in the nature of this learning” (ibid.:13). 
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3 Sociologisk samtalsforskning 
Med de argument som framförts i föregående avsnitt är det i sociokulturellt 
inriktade andraspråksstudier motiverat att studera elevers sociala samspel, deras 
meningsskapande och deras deltagande i pågående klassrumsaktiviteter. Andra-
språksforskningen kan därmed dra nytta av de teoretiska perspektiv och de 
analysmetoder som tillämpas inom sociologisk samtalsforskning, CA (Sacks et 
al. 1974). CA-forskningen har inte flerspråkiga samtal eller lärprocesser som 
huvudsakliga undersökningsobjekt3 men har under senare år i ökad utsträckning 
tillämpats för analyser av interaktionsmönster i andraspråkssamtal (Gardner & 
Wagner 2004). Den här forskningen står för ett analysperspektiv som omfattar 
både språkanvändning och socialt samspel och kan därmed belysa aspekter av 
interaktion och samtal som framhålls som centrala i sociokulturellt baserad 
andraspråksforskning.  

CA utvecklades på 1960-talet som en forskningsgren inom sociologin och har 
därefter blivit ett betydande område för studiet av hur social ordning mani-
festeras på samtalets mikronivåer och har kommit att tillämpas för 
samtalsstudier inom olika vetenskapsområden. I den här översikten diskuteras 
CA främst med referens till frågor som berör språkvetenskap. För mer grund-
läggande introduktion till området hänvisas till Hutchby & Wooffitt 1998 eller 
ten Have 1999.4  

3.1 Samtal som social handling och som organiserade praktiker 
I sociologisk samtalsforskning är det de sociala aspekterna av samtal och 
språkanvändning som är i blickpunkten med ett analysperspektiv som integrerar 
samtalsstrukturella detaljer med sociala samspelsprocesser (Goodwin & 
Heritage 1990:290). Analyserna är inriktade mot de metoder med vilka män-
niskor skapar mening och fullföljer sociala handlingar, både i vardagliga 
samtalssituationer och i institutionella samtalssammanhang. Man undersöker hur 
människor använder språket och deltar i interaktion för att utföra olika hand-
lingar som att hälsa, klaga, korrigera, berätta, fråga eller begära, som några 
exempel på sociala handlingar som uttrycks genom tal (Pomerantz & Fehr 
1997:72, Schegloff et al. 2002:5). 

Med betoning på att interaktion betyder samspel mellan människor intresserar 
man sig för hur samtalsdeltagare tolkar varandras språkliga och sociala hand-
lingar och för hur de gemensamt förhandlar om betydelser under pågående 
samtal. Vad ett yttrande betyder undersöks därför som ett resultat av interaktio-

                                           
3 Se dock Sahlström 1999 och Martin 2004 som i sina studier undersöker lärprocesser ur ett CA-perspektiv.  
4 CA-analyser tillämpade på nordiskt samtalsmaterial återfinns t.ex. i Lindström 1999 och i Steensig 2001.  
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nella processer snarare än som produkter av talarens psykologiska intentioner 
(Goodwin & Heritage 1990:294).  

I linje med etnometodologiska principer (Heritage 1984) undersöks de små 
detaljerna i människors vardagshandlingar så som de är relevanta för män-
niskorna själva och som de kommer till uttryck i samtalsinteraktion ”to see how 
finely the details of actual, naturally occurring conversation can be subjected to 
analysis that will yield the technology of conversation” (Sacks 1984:413). 
Analyserna bygger på antagandet att människor i social interaktion skapar 
mening och förstår varandra på grundval av institutionaliserade praktiker, rutiner 
och procedurer (Goodwin & Heritage 1990:283). Praktikerna avser exempelvis 
hur samtalsdeltagare tar turer, hur de förhandlar om överlappningar och avbrott, 
hur handlingssekvenser organiseras, hur problem med att tala, höra och förstå 
repareras, hur samtal öppnas och avslutas samt hur kroppsspråket kompletterar 
det talade språket. Kunskaper om dessa praktiker och procedurer är en del av 
den vardagskompetens som medlemmar i ett språksamhälle tar med sig till 
kommunikativa aktiviteter och använder när de talar och tolkar samtalshändelser 
(Heritage 1984:241).  

3.2 Turtagning och sekventialitet 
Grundläggande i samtalets organisation är turtagning och sekventialitet (Sacks 
et al. 1974). Med turtagningsanalys studeras turutformning, turövergångar och 
turfördelning mellan talare och med analyser av sekventialitet undersöks hur 
språkliga och andra handlingar hör samman och uppträder i sekvenser. En 
sekvens inleds när någon initierar en samtalshandling, fortsätter när andra 
reagerar på initiativet och är avslutad när det inte längre produceras responser på 
initiativet (Pomerantz & Fehr 1997:71). Det är därmed problematiskt att lyfta ut 
enstaka yttranden för analys eftersom ett isolerat yttrande inte kan förklara vad 
som pågår i ett samtal. I stället är det yttrandets position i en sekvens som gör 
dess mening tydlig.  

Exempel på talets sekvensorganisation är närhetspar som frågor och svar, 
utbyte av hälsningar och förslag följt av accepterande eller avvisande (Heritage 
1984:245 ff.). I sådana par skapar den första delen förväntningar på att en annan 
talare ska ge en respons i form av en passande andra del. Delarna i paret 
förhåller sig till varandra med villkorlig relevans: om svaret på en fråga helt 
uteblir uppfattas det som avvikande från mönstret eller som märkbart från-
varande i interaktionen. Talare skapar på så sätt med sina yttranden normativa 
förväntningar på efterföljande turer (Heritage 1984). 

Turtagningsstudier har visat att samtalsdeltagare utformar sina yttranden med 
anpassning till medtalarna (recipient design) och genom det sätt på vilket man 
formar nästa tur visar man indirekt för varandra hur man förstått föregående tur 
(Schegloff 1992). Turtagning är alltså samtidigt en resurs för att tydliggöra 
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förståelseproblem: en talare kan som nästa tur signalera problem med att höra, 
förstå eller uttrycka sig och initierar därmed reparationssekvenser där oklarheter 
repareras.5 Samtalets sekventiella organisation är således grunden för ömsesidig 
förståelse: ”By means of this organization, a context of publicly displayed and 
continuously up-dated intersubjective understandings is systematically 
sustained” (Heritage 1984:259).  

3.3 Samtal som kontext  
Samtalskontexter definieras ibland med referens till övergripande sociala 
sammanhang som bildar tolkningsram för analys. Samtalets kontext kan även 
ses som begränsad till lokala här och nu-fenomen i interaktionen där samtals-
bidrag samtidigt är kontextutformade (context-shaped) och kontextförnyande 
(context-renewing) (Heritage 1984:242). Med de här begreppen beskrivs sam-
talshandlingars dubbla kontextualitet med vilket avses att yttranden utformas 
och förstås i förhållande till den omedelbart föregående kontexten samtidigt som 
de formar kontexten för nästa handling (ibid.:280). Talturer kan således ana-
lyseras som ingående i en tredelad struktur som omfattar pågående tur, före-
gående tur och efterföljande tur, vilka förstås som producerade i förhållande till 
varandra.  

Med den här definitionen är kontext inte något förutbestämt utan något som 
produceras lokalt av deltagarna under pågående interaktion. Den sekventiella 
kontexten blir då en avgörande resurs för att identifiera olika slags samtal 
(Heritage 1984:283). I det exempel som följer (från Young 1984 enligt Edwards 
& Westgate 1994:40) behöver man inte se den svarta tavlan eller skolbänkarna 
för att känna igen utbytet som ett pedagogiskt samtal mellan lärare och elev. Det 
framgår av turtagningen, turfördelningen, fråga/svar-strukturen och det värde-
rande tredje draget.  
 
T:  What should you do in a discussion? Christine? 
P:  You’ve got to say what you want to say, not what other  
    people want you to say. 
T:  Good girl! 

Det är läraren (T) som ställer frågan och som därefter utser eleven Christine till 
nästa talare. Eleven (P) besvarar frågan varefter läraren följer upp med en 
värderande kommentar (Good girl) till det föregående fråga/svar-paret. I den 
här tredelade sekvensen kan man anta att lärarens fråga inte är en äkta, 
informationssökande fråga utan en kontrollfråga som ställts för att undersöka 
elevernas kunskaper (Mehan 1979). Det är ett exempel på hur det sociala 
sammanhanget blir tydligt i samtalets lokala turer och sekvenser: ”it is within 

                                           
5 Reparationens struktur presenteras närmare i kapitlets avslutande avsnitt 3.7. 
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these local sequences of talk, and only there, that these institutions are ultimately 
and accountably talked into being” (Heritage 1984:290). 

3.4 Naturligt förekommande tal och interaktionens detaljer 
I sociologisk samtalsforskning föredras audio- eller videoinspelningar av 
naturligt förekommande tal framför samtalsdata som samlas in genom inter-
vjuer, fältanteckningar eller experiment där interaktionens detaljer kan gå för-
lorade (Heritage 1984:235). Analyserna bygger på data som de framträder i det 
inspelade materialet och med analysförfarandet ”next turn proof prodecure” 
söker man efter de tolkningar som samtalsdeltagarna själva visar för varandra. 
Den förståelse som uttrycks i nästa tur är således en resurs både för 
samtalsdeltagarnas tolkningar och för samtalsforskarens (Sacks et al. 1974:729): 

But while understandings of other turns’ talk are displayed to co-participants, they are 
available as well to professional analysts, who are thereby afforded a proof criterion 
(and a search procedure) for the analysis of what a turn’s talk is occupied with. Since it 
is the parties’ understandings of prior turns’ talk that is relevant to their construction of 
next turns, it is THEIR understandings that are wanted for analysis.  

Det är ett känt faktum att samtalsdeltagare medverkar och skapar mening i 
samtal med både verbala och extra-verbala medel som gester, kroppshållning, 
ansiktsuttryck, blickspel och intonation (Pomerantz & Fehr 1997, Goodwin 
2000, Goodwin & Heritage 1990). Förståelse i samtal är vidare avhängigt av 
interaktionens tidsmässiga detaljer, som samtidigt och överlappande tal samt 
pauser och hastighet i talströmmen. Det har lett till ett intresse för interaktionens 
små detaljer men inte för detaljernas egen skull utan för deras betydelse för hur 
samtalshandlingar produceras och känns igen som förståeliga av samtals-
deltagarna (Heritage 1984:241). Interaktionen återges med ett transkriptions-
system som utformats för att fånga så många detaljer som möjligt i talet (se t.ex. 
Ochs et al. 1996). Transkriptionerna skiljer sig ortografiskt från skriftspråket 
eftersom interaktionella fenomen inte alltid kan återges med gängse skriftspråks-
konventioner. 

3.5 Vardagssamtal, institutionella samtal och sociala 
kategoriseringar  
Med sociologisk samtalsanalys studeras olika slags samtal: vardagligt 
samtalsutbyte bland vänner eller i familjen, läkarbesök, arbetsintervjuer, nyhets-
rapporteringar, politiska framföranden eller klassrumssamtal. Tal i vardagliga 
sammanhang representerar grundläggande samtalspraktiker där turtagning och 
samtalsinnehåll vanligtvis inte är förutbestämt utan lokalt förhandlat (Sacks et 
al. 1974:730). Institutionella samtal, där professionella och lekmän samtalar, har 
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en tydligare målinriktning som kan associeras till ett bestämt institutionellt 
sammanhang och som kännetecknas av vissa begränsningar på vad samtals-
deltagarna behandlar som tillåtna bidrag (Drew & Heritage 1992:22). För att 
definiera samtal som institutionella behöver man visa hur deltagarna orienterar 
sig mot6 institutionen och hur deras orientering får konsekvenser för talet, ”for 
the shape, form, trajectory, content, or character of the interaction that the 
parties conduct” (Schegloff 1991:53). Studier av samtalspraktiker har visat att 
interaktion som kan verka institutionell egentligen hör samman med en samtals-
organisation som bättre förstås utan referens till ett institutionellt sammanhang. 

När det gäller kategorisering av samtalsdeltagare förs ett motsvarande resone-
mang. Sociala roller och identiteter kan vara mångskiftande och flertydiga: en 
person kan samtidigt vara man, vit, lärare och kristen och frågan är vilken 
identitet som är relevant vid ett visst samtalstillfälle (Schegloff 1991:49). Om 
man på förhand delar in samtalsdeltagare i sociala kategorier efter ålder, kön 
eller etnicitet kan det leda till att man drar förhastade slutsatser om kategoriernas 
inflytande över samtalsförloppet.  

Frågan om bakgrundsinformation och karakteriseringar av samtalsdeltagare 
diskuteras av Steensig (2001:23) som menar att sådan information kan vara 
användbar vid interaktionsanalyser. Samtalsdeltagare har ofta kunskaper om 
varandra, något som kan ha inflytande över deras samtalshandlingar och for-
skaren kan bättre förstå vilken betydelse sådana faktorer har i interaktionen om 
hon delar den kännedom om deltagarna som deltagarna själva har om varandra. 
Föreliggande studie av smågruppssamtal i klassrummet är genomförd i klasser 
där eleverna känner varandra väl och har kunskaper om varandras etniska och 
språkliga bakgrunder. Etnografiska uppgifter om elevernas språkbakgrund har 
därför varit användbara för att förstå elevernas sociala samspel och deras 
deltagande i de undersökta samtalsavsnitten. 

3.6 Andraspråkssamtal  
Den tidiga CA-forskningen genomfördes huvudsakligen på samtal förda mellan 
samtalsdeltagare med samma modersmål men under senare år har intresset vuxit 
också för samtal som förs i flerspråkiga sammanhang (Gardner & Wagner 2004, 
Moerman 1996, Richards & Seedhouse 2005). I de här studierna uppmärk-
sammas hur talare med varierande språklig bakgrund använder sina kommuni-
kativa resurser för att utföra sociala handlingar och för att gemensamt skapa 
förståelse i olika slags samtal. 

                                           
6För uttrycket orientera sig mot hänvisas till Slotte-Lüttges (2005:21) förklaring: ”Orientering innebär inom den 

etnometodologiska förståelsen att göra något relevant, att visa vilken del av verkligheten man utgår ifrån och 
bygger vidare på.” 
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Andra- och främmandespråkstal känns ofta igen på grammatiska oregel-
bundenheter eller på andra avvikelser som skiljer det från förstaspråkstal. 
Forskningen har visat att sådana avvikelser sällan har betydelse för menings-
skapandet utan att samtal mellan deltagare med olika förstaspråk kan beskrivas 
som ordinära samtal (Gardner & Wagner 2004:2 ff., Moerman 1996:154). Även 
om vissa samtalsdrag kan vara mer frekventa i andraspråkstal finns det inga 
interaktionella fenomen som enbart förekommer i sådana samtal. De kan således 
undersökas med samma analytiska redskap som vid undersökningar av första-
språkssamtal. 

Det betyder att man som deltagare i naturligt förekommande samtal är 
engagerad i bestämda interaktionella aktiviteter, oavsett om man talar sitt 
förstaspråk eller sitt andraspråk eller om man talar med flyt eller inte (Schegloff 
et al. 2002). De här aktiviteterna går ut på följande (ibid.:4–5): Man ordnar sitt 
deltagande, vilket vanligtvis sker genom turtagning, och man utformar sina 
bidrag till igenkännliga turkonstruktionsenheter. Samtidigt som man talar utför 
man handlingar med sitt tal: man frågar, klagar, inbjuder, föreslår, kritiserar eller 
berömmer som några exempel på tänkbara samtalshandlingar. Man använder 
resurser för att göra sina bidrag sammanhängande, antingen sekventiellt eller 
ämnesmässigt, och man använder reparationer för att lösa problem med att höra, 
förstå eller producera tal. Vidare anpassar man sitt tal till mottagarna och till 
interaktionstillfället.  

Med de här analytiska utgångspunkterna har samtal i flerspråkigt samman-
satta klasser undersökts för beskrivningar av hur samtalen är ordnade och hur 
deltagarna tillsammans skapar mening i klassrummets interaktionella möten (se 
t.ex. Lerner 1995, Lehti-Eklund 2002, Macbeth 2004, Markee 2000, 2005, Mori 
2004, Olsher 2004 och Slotte-Lüttge 2005). Nära analyser av språkanvändning 
och socialt samspel kan samtidigt bidra till förståelsen av lärandets omstän-
digheter i samtal och interaktion (Gardner & Wagner 2004:13–14).  

3.7 Språkrelaterade episoder som reparationssekvenser
I föreliggande studie undersöks språkrelaterade episoder (Swain 1998:70) i 
elevsamtal som reparationssekvenser där samtalsdeltagarna hanterar problem 
med att höra, förstå eller producera tal (Schegloff et al. 1977:361). Sådana 
sekvenser kan beskrivas som ett slags interaktionellt mellanspel där samtals-
deltagare tillfälligt avbryter ett pågående handlingsförlopp: ”the ongoing trajec-
tory of the interaction has been stopped to deal with possible trouble, and that 
marks this interlude of talk-in-interaction as repair” (Schegloff 2000:209). När 
problemet är löst och reparationen genomförd kan det avbrutna förloppet 
återupptas. Reparationer är ett omfattande fenomen som inte bara inrymmer 
observerbara fel eller misstag utan en mängd olika uttryck för osäker språk-
använing och osäker förståelse som ordsökningar, omformuleringar, begäran om 
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upprepningar, förtydliganden och bekräftelser (Schegloff 2000:209). Forsk-
ningen har visat att samtalsdeltagare orienterar sig mot organiserade samtals-
strukturer när de signalerar och löser olika slags interaktionella problem. Det är i 
sin tur grunden för att ömsesidig förståelse ska kunna upprätthållas under ett 
samtal (Schegloff et al. 1977, Schegloff 1992). 

3.7.1 Reparationens struktur  

Grundläggande i reparationssekvenser är att det finns en problemkälla (trouble-
source), ett initiativ till reparation (repair-initiation) och ett fullföljande av repa-
rationen (repair- completion).7 Både den som yttrar något och någon annan som 
deltar i ett samtal kan finna anledning att inleda en reparation och man skiljer 
därför mellan reparationer som talaren av det problematiska talet själv initierar 
(self-initiation) och reparationer som initieras av någon annan (other-initiation). 
I nästa steg handlar det om vem som fullföljer reparationen: talaren själv (self-
repair) eller någon annan (other-repair). Vid självinitierade reparationer inleder 
och fullföljer talaren vanligtvis reparation i samma tur som problemkällan 
medan reparationer som inleds av någon annan ofta initieras i turen som följer 
på problemkällan (next turn repair initiation). Man undersöker därför repara-
tionens olika delar och dess sekventiella förlopp från initiativ till fullföljande. 

De beskrivna reparationsalternativen är inte likvärdiga eller utbytbara utan 
hör samman med socialt organiserade preferensstrukturer (Schegloff et al. 
1977:375 ff.). Preferens har i det här sammanhanget inte att göra med talarnas 
psykologiska överväganden utan används för att beskriva systematiken i 
alternativa samtalshandlingar som att tacka ja respektive nej till en inbjudan. 
Som Heritage (1984:265) beskriver det utformas sådana alternativa responser på 
olika sätt för att social solidaritet ska kunna upprätthållas och konflikter mellan 
talarna undvikas. När man tackar ja gör man det enkelt och utan fördröjning 
men när man tackar nej lindar man in sitt avvisande svar i pauser, tvekljud, 
fördröjningar, förklaringar eller andra moduleringar. Begreppet preferens an-
vänds för att referera till de här skillnaderna: “Actions which are charac-
teristically performed straightforwardly and without delay are termed ‘preferred’ 
actions, while those which are delayed, qualified and accounted for are termed 
‘dispreferred’ ” (Heritage 1984:267).  

När det gäller reparationer beskriver Schegloff et al. (1977) självinitierade 
och självfullföljda reparationer som prefererade jämfört med reparationer som 
någon annan initierar och fullföljer. Det innebär att talare vanligtvis rättar sig 
själva i sin egen tur eller att en medtalare med olika finkänsliga medel ger 
talaren chansen att själv rätta till problemet (ibid.:378). Det beror på att själv-
reparationer har företräde i turtagningssystemet men också att de med Heritage 

                                           
7För de termer som i avsnittet ”Reparationens struktur” anges inom parentes hänvisas till Schegloff et al. 1977. 
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resonemang (1984:268) kan ses som samtalshandlingar som gynnar det sociala 
samarbetet mellan talarna. Direkta korrigeringar, där en talare både inleder och 
fullföljer reparation av medtalarens yttranden, har befunnits förekomma i 
begränsad omfattning. Sådana korrigeringar innehåller inte bara rättelser utan 
kan också innebära kritik eller anspela på bristande kompetens, något som i sin 
tur kan störa den sociala solidariteten mellan talarna (Heritage 1984:269, 
Jefferson 1987:88).  

Ett undantag till den mycket begränsade förekomsten av direkta korrigeringar 
har Schegloff et al. (1977) funnit i interaktion mellan vuxna och barn och i andra 
sammanhang med talare som är ”not-yet-competent in some domain without 
respect to age” (ibid.:381) där korrigeringar kan vara ett redskap för sociali-
sation. Det väcker frågor om preferenstrukturer i klassrumssamtal där lärares 
och elevers gemensamma förståelse är grundläggande för verksamheten och där 
korrigeringar är en naturlig del i undervisningens praktiska genomförande 
(Macbeth 2004, Schegloff et al. 2002, Seedhouse 1997). Klassrumsinteraktion 
kan därmed undersökas som tillfällen där elever som ännu inte är kompetenta 
socialiseras av läraren eller av andra experter till att bli kompetenta på olika 
områden och där direkta korrigeringar, ”a device for dealing with those who are 
still learning” (Schegloff et al. 1977:381), kan förstås som en aspekt av 
klassrummets expert–novis-interaktion.  

3.7.2 Problemkälla och gemensamt reparationsarbete i föreliggande studie 

De smågruppsaktiviteter som undersöks i föreliggande studie omfattar såväl 
elevers tal som deras läsning och skrivande. Eleverna högläser de förelagda 
uppgifterna och diskuterar sig fram till svar som skrivs ner som gruppens 
gemensamma svar. De språkliga problem som eleverna uppmärksammar har 
således ibland sitt ursprung i de skriftliga formuleringar som växer fram under 
arbetets gång och som finns synliga för alla samtidigt närvarande gruppdel-
tagare. För att kunna fånga olika sidor av elevernas förståelsearbete har jag 
utvidgat begreppet problemkälla till att omfatta inte bara samtalshandlingar utan 
också skriftspråkshandlingar som görs till föremål för förhandling i samtalen. 
De skriftspråksbaserade problemen tydliggör hur elever i de undersökta klasser-
na tillsammans konstruerar litteracitet under pågående smågruppssamtal.  

Vidare är det primära syftet med studien att undersöka hur elever gemensamt 
hanterar språkligt inriktade problem snarare än att undersöka reparations-
praktiker i allmänhet. Jag har därför i analysen uteslutit reparationer som talare 
själva initierar och fullföljer, dvs. tillfällen när elever reparerar sig själva i egen 
tur. Analysen omfattar i stället sekvenser där elever tillsammans deltar i ett 
reparationsarbete.  
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4 Material och metod

4.1 Samtalsdata 
De samtal som jag undersöker i föreliggande studie har spelats in med 
videokamera vid naturligt förekommande smågruppsaktiviteter i klassrummet. 
Naturligt förekommande interaktion finns enligt Lindström (2000:4) i ”möten 
som skulle ha ägt rum oavsett om de spelades in eller inte” och kännetecknas av 
att deltagarna i sådana möten vanligtvis är mer upptagna av sina egna än av 
forskarens projekt. Tidigare forskning har visat att talare deltar med större 
engagemang samt med fler och mer subtila interaktionella resurser i naturligt 
förekommande samtal än i experimentellt arrangerade situationer (Heritage 
1984:236). I naturligt förekommande samtal är språket och språkanvändningen 
delar av talarnas sociala verklighet medan i experimentellt ordnade samtals-
studier söker forskaren med utvalda övningar efter vissa grammatiska strukturer 
eller efter andra specifika språkkunskaper. Sådana studier tenderar att inriktas 
mot talarnas bristande språkkompetens, något som kan leda till att man i 
analysen går miste om interaktionella processer som är signifikanta för talarna 
själva (Firth & Wagner 1997, Gardner & Wagner 2004).  

De här undersökta samtalen kan karakteriseras som naturligt förekommande i 
de klassrum där de förs. Deltagarna är klasskamrater som känner varandra väl, 
de interagerar i sina ordinarie klassrum och de är engagerade i smågrupps-
aktiviteter vars arbetsformer de är bekanta med. Samtalen är således en del av 
elevernas vardagliga klassrumsverksamhet och har inte iscensatts för studiens 
syfte. Samtidigt är eleverna medvetna om att de är inspelade vilket naturligt nog 
har lett till vissa observationseffekter (Pomerantz & Fehr 1997:70, Lindström 
2000:5). Vid de inledande inspelningarna uppmärksammade eleverna  kameran 
både med blickriktning, med ansiktsuttryck och med kommentarer. Observa-
tionseffekterna avtog när eleverna vande sig vid kameran och de engagerade sig 
snart mer i sina grupparbetsprojekt än i inspelningssituationen.  

4.2 Klasserna och klassrumsaktiviteterna 
Studien omfattar samtal mellan elever i tre parallella klasser, skolår 4–5, där ca 
hälften av eleverna är förstaspråkstalare och hälften är andraspråkstalare av 
svenska.8 Samtalen spelades in under en period när de tre klasserna var 
engagerade i smågruppsaktiviteter inom SO-ämnet. För att sätta in samtalen i ett 
konkret undervisningssammanhang och klargöra de omständigheter under vilka 

                                           
8 De i studien medverkande eleverna samt den inledande datainsamlingen beskrivs detaljerat i Gröning 2003.  
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de producerats, beskrivs i det följande några av de yttre förutsättningarna för det 
smågruppsarbete som observerats i de aktuella klasserna. 

4.2.1 Smågruppsaktiviteterna 

I de klasser som ingår i studien ordnade lärarna återkommande undervisningen i 
form av smågruppsaktiviteter. Vid sådana tillfällen placerades eleverna i 
heterogent sammansatta grupper9 om fyra eller fem som arbetade på egen hand 
utan lärarnas direkta inblandning. Under smågruppsaktiviteterna satt eleverna 
nära varandra runt små bord. Deras samtidiga närvaro (co-presence; Goffman 
1963:17) var en resurs för dem i deras arbete: de interagerade i varandras 
omedelbara närhet och de hade gemensam tillgång till det uppgiftsmaterial de 
hade framför sig på bordet. Under arbetets gång högläste eleverna 
uppgiftstexterna, diskuterade frågorna och formulerade skriftliga svar. Skrivan-
det skedde genom att någon av deltagarna antecknade samtidigt som gruppkam-
raterna steg för steg bidrog med detaljer till den skriftliga produktionen.  

Smågruppsaktiviteterna följde ett strukturerat, rutinartat mönster som 
eleverna var förtrogna med. De var t.ex. vana vid att dela på ansvaret för 
uppgiftens och samarbetets genomförande enligt en viss fördelning: sam-
ordnaren högläste de förelagda uppgifterna och kallade på läraren vid behov, 
sekreteraren antecknade gruppens svar, den redovisningsansvariga förberedde 
gruppens gemensamma redovisning inför klassen, den materialansvariga häm-
tade det material som gruppen behövde och tidtagaren övervakade att gruppen 
höll sig inom tidsramarna.10

Under den termin som inspelningarna pågick arbetade de tre klasserna vid var 
sin period med ett större grupparbetstema som lärare i den aktuella skolan 
förberett tillsammans. Temat handlade om norra Sveriges geografi och om 
samerna som minoritetsgrupp i det svenska samhället. Det innehöll sju delteman 
med rubrikerna ”Samernas äldre religion”, ”De åtta årstiderna”, ”Samerna och 
storsamhället”, ”Det samiska språket”, ”Sameskolan”, ”De kallar mig lapp-
djävel” samt ”Bofast och nomad”. Varje deltema omfattade informationstexter 
med tillhörande uppgifter: faktafrågor, diskussions- och värderingsfrågor samt 
illustrationsuppgifter som gick ut på att gruppen skulle redovisa innehållet i sitt 
deltema med exempelvis en bild, ett rollspel, en modell eller en affisch.  

Klasserna arbetade med temat vid 2–3 tillfällen i veckan under en 3–4 veckors 
period under terminen. Genomförandet präglades i varje klass av specifika 
omständigheter men det gick att urskilja en viss gemensam agenda i de tre 
klasserna. Läraren samlade klassen för introduktion och förberedelse inför 
gruppernas arbete. Därefter arbetade eleverna i smågrupper under en bestämd 

                                           
9 Grupperna sattes samman så heterogent som möjligt med avseende på elevernas ålder, könstillhörighet, 

språkbakgrund och deras kunskapsstatus baserat på lärarnas bedömningar.  
10 Ansvarsfördelning mellan elever vid smågruppssamarbete diskuteras i Gröning 2001. 
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tidsram (1–2 lektioner) med sina respektive delteman. Under smågruppsarbetet 
läste eleverna de uppgifter de fått av läraren, diskuterade sig fram till gemen-
samma svar som antecknades av sekreteraren och genomförde till sist sina 
illustrationsuppgifter. Efter smågruppsaktiviteterna återsamlades eleverna i hel-
klass för att redovisa sina illustrationsuppgifter för varandra.11 Avslutningsvis 
fick eleverna ett par frågor relaterade till den uppgift de arbetat med för dagen 
att besvara skriftligt, individuellt som hemläxa. Temaarbetet omfattade således 
både lärarledda genomgångar, smågruppsaktiviteter, gruppredovisningar inför 
klassen och individuella, skriftliga uppgifter. I föreliggande studie är det endast 
smågruppsaktiviteterna som analyseras närmare. 

4.3 Videoinspelningarna 
Den inspelningsteknik som forskaren väljer är en handling som formar 
forskningen (Heikkilä & Sahlström 2003). Olika inspelningstekniker ger 
varierande möjligheter till analys och ett inspelat material kan därmed vara mer 
eller mindre givande i förhållande till teoretiska utgångspunkter och syfte med 
analysen. Ett metodologiskt beaktande när man har videoinspelning som datain-
samlingsmetod är således att inspelningstekniken står i samklang med under-
sökningens utgångspunkter och syfte. I föreliggande studie förutsätts precis och 
sammanhängande upptagning av elevernas samtal. Vidare förutsätts att samtalen 
förs utan någon vuxen persons närvaro eftersom det är elevernas egna 
problemlösningsprocesser som är i blickpunkten. 

Inspelningsarbetet i de här undersökta klasserna präglades inledningsvis av 
flera misslyckade försök. Först prövades ett arrangemang med två kameror med 
vardera två mikrofoner som placerades ut i klassrummet. Med det avsåg jag att 
få närbilder av fyra gruppers interaktion samtidigt. Det inspelade materialet 
visade sig vara otillräckligt för studiens syfte eftersom alltför många av 
elevernas yttranden var ohörbara och alltför många ansikten hamnade utanför 
kamerans blickfång. För att få en mer detaljerad och sammanhängande upp-
tagning koncentrerade jag i nästa försök inspelningarna till de grupper som 
lärarna placerade i särskilda grupprum och litade enbart till kamerans fasta 
mikrofon för registrering av elevernas samtal. Innan eleverna kom in i grupp-
rummet placerade jag kamera, bord och stolar på lämpligt sätt i förhållande till 
varandra. Jag startade kameran när eleverna kom in i rummet, avlägsnade mig 
därefter snabbt och höll mig utanför rummet utom vid korta tillfällen då jag 
kontrollerade att eleverna fortfarande fanns i kamerans fokus. Det senare valda 
arrangemanget innebär att de inspelade samtalen med få undantag förs utan 

                                           
11 Redovisningen gick till så att en grupp i taget gick fram och presenterade sin illustration inför klassen. 

Eleverna i gruppen förklarade på vilket sätt deras illustration sammanfattade innehållet i det deltema de 
arbetat med och redogjorde för hur de gått till väga för att åstadkomma sin illustration. De andra i klassen 
fick tillfälle att ställa frågor såväl om uppgiftens innehåll som om samarbetet i gruppen. 
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någon vuxens närvaro i rummet. Det har samtidigt lett till att en del av 
inspelningarna är oanvändbara för studiens syfte och frågor. Eleverna agerade 
utan regi i sin invanda klassrumsmiljö vilket betydde att de ibland rörde sig fritt 
i rummet. Delar av samtalen är ohörbara och kan därför inte användas som 
underlag för analys.  

4.4 Samtal som underlag för analys 
De genomförda videoinspelningarna omfattar tidsmässigt 25 timmar, varav ca 5 
timmar håller måttet för detaljerad analys, dvs. kameran har fångat samman-
hängande detaljer i elevernas tal och i deras ansikten, röster och kroppsspråk. De 
5 timmarna omfattar 6 samtal, 2 från varje klass. I tabell 1 redovisas översiktligt 
uppgifter om de samtal som utgör underlag för analys. Samtalen har numrerats 
från 1 till 6 och uppgifterna i tabellen gäller antal deltagare i varje grupp, 
samtalens tidsomfång i minuter samt i tabellens högra kolumn det deltema 
respektive grupp arbetar med för tillfället. 

Av tabellen framgår att antalet deltagare i grupperna varierar mellan 4 och 5 
samt att samtalens längd varierar mellan 35 och 75 minuter. Vidare framgår att 4 
av de 7 deltemauppgifterna inom det övergripande temat ”Samerna som 
minoritetsgrupp i det svenska samhället” finns representerade i de undersökta 
samtalen. 

Tabell 1.  Samtalsdata – översiktliga uppgifter. 

Samtal Antal  
deltagare 

Samtalslängd  
minuter 

Samerna som minoritetsgrupp: 
deltema 

1 5 35 Vem säger lappdjävel? 
2 5 40 De åtta årstiderna 
3 4 75 Sameskolan 
4 4 50 Sameskolan 
5 4 55 Samiska språket 
6 4 60 Samiska språket 

I tabell 2 redovisas för varje samtal de uppgifter om gruppernas sammansättning 
är av intresse för studien. Det gäller sammansättningen av elever med svenska 
som andraspråk (sva) och svenska som modersmål (svm) och samt av flickor (f) 
och pojkar (p) i varje grupp.12

                                           
12 För uppgifter om de elever som deltar i samtalen hänvisas till den kartläggning av de aktuella klasserna som 

redovisas i Gröning 2003.  
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Tabell 2.   Gruppsammansättning: språkbakgrund (sva, svm) och 
könstillhörighet (f, p). 

Samtal Deltagare 
sva f 

 
sva p 

 
svm f 

 
svm p 

1 Alexandra, Afroza, Fatimeh Binyam – Markus 
2 Touroska Yamal, Zaman  Anna Kevin 
3 Andrea, Elham – Siri, Hannah – 
4 Nasreh Payam Natalia Joakim 
5 Sarah Daniel Charlotte Lukas 
6 Boshra Mehdi Emma, Teresia – 

Sammansättningarna speglar lärarnas strävan att sätta samman grupperna så 
heterogent som möjligt. I alla samtal, 1–6, deltar såväl enspråkiga som två-
språkiga elever och i alla samtal utom i samtal 3 deltar både flickor och pojkar. 
En närmare genomgång av samtalen och deras deltagare visar att den elev som 
har till uppgift att skriva ner gruppens svar, ”sekreteraren”, i samtliga 6 grupper 
är en elev med tvåspråkig bakgrund.13 Att sekreterarna är tvåspråkiga elever är 
en tillfällighet: i vissa klasser fördelar läraren ansvarsuppgifterna, i andra klasser 
bestämmer eleverna inom en grupp själva vem som ansvarar för vad i grupp-
arbetet. Ansvarsuppgifterna är heller inte fasta utan eleverna träder tillfälligtvis 
in i varandras ansvarsområden eller byter t.o.m. helt och hållet ansvarsuppgifter 
med varandra under arbetets gång.  

4.5 Språkrelaterade episoder 
Vid vissa tillfällen under arbetets gång engagerar sig eleverna i språkligt in-
riktade frågor. Sådana tillfällen, här benämnda språkrelaterade episoder (Swain 
1998), urskiljs som relativt distinkta handlingssekvenser inbäddade i pågående 
interaktion. Sekvenserna startar med en tur där ett språkligt problem initieras, 
fortsätter när de andra deltagarna ger responser på initiativet, pågår den tid som 
deltagarna orienterar sig mot problemet och är avslutade när de går vidare till 
den ursprungliga aktiviteten eller till en ny aktivitet. Hur språkliga frågor 
initieras, identifieras, uttrycks, bedöms som relevanta, löses och överges är 
något som eleverna åstadkommer i ett socialt samspel där de tillsammans ger 
plats för språkligt inriktad problemlösning. Språkrelaterade episoder förekom-
mer i samtliga samtal men antalet varierar från 3 till 14 episoder per samtal. I 
tabell 3 redovisas antal episoder för varje samtal och samtalens tidsomfattning i 
minuter.  

                                           
13 Sekreteraren i samtal 4, Natalia, är tvåspråkig men hon är inte andraspråkstalare som sekreterarna i de andra 

grupperna. 
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Tabell 3.   Samtalslängd och antal språkrelaterade episoder i samtal 1–6. 

Samtal  S1 S2 S3 S4 S5 S6  
Språkrelaterade episoder/antal    3   5 14   5 12 11  
Samtalslängd/minuter  35 40 75 50 55 60  

Uppgifterna tyder på att det kan finnas ett visst samband mellan samtalslängd 
och antal språkrelaterade episoder: det kortaste samtalet (S1) har det lägsta 
antalet episoder medan det längsta samtalet (S3) har det högsta. En jämförelse 
mellan samtal 4 och samtal 5 visar dock att sambandet mellan samtalslängd och 
episodantal inte är entydigt. Förklaringar till att antalet episoder varierar mellan 
samtalen kan också sökas i sammansättningen av individer i de olika grupperna 
eller i de olika uppgifternas specifika utformningar. De här perspektiven på 
elevernas förhandlingar kommer inte att utredas vidare eftersom studien i första 
hand är inriktad mot elevernas samtalspraktiker. 

4.6 Bearbetning och transkription av samtalsdata 
De samtal som utgör grund för analys har inledningsvis hanterats i dator-
programmet iMovie för en övergripande systematisering av det omfångsrika och 
innehållsligt varierade materialet. Samtalen har först undersökts för att ordnas i 
övergripande innehållsdelar som markerats med rubriker och tidskoder. Därefter 
har språkrelaterade episoder identifierats, klippts ut och sparats i lättillgänglig 
form som Quick-Time-filer för vidare analys. 

Elevernas samtalsutbyte i de identifierade episoderna har återgetts med CA-
baserade transkriptionsmetoder (Ochs et al. 1996:461–465), som här tillämpas i 
något förenklad form (se appendix). Med det tillämpade transkriptionssystemet 
återges inte bara ord utan också extra-verbala yttranden som interagerande 
samtalsdeltagare i varandras omedelbara närhet orienterar sig mot för att skapa 
gemensam förståelse (Heritage 1984). Genom att jag tar fasta på både verbala 
och extra-verbala detaljer i elevernas interaktion blir det möjligt att beskriva hur 
de tolkar det som yttras och att belägga påståenden om deras interaktion i 
observerbara samtalshandlingar. 

Detaljerad transkription innebär att man studerar sina inspelningar gång på 
gång och vid upprepade genomgångar framträder gradvis en viss ordning och 
vissa mönster som man kan utgå ifrån i analysen. Transkription är således inte 
en mekanisk uppgift som kan överlåtas på vem som helst utan är en integrerad 
del av forskarens eget analysarbete (Lindström 1999:50). Det finns olika sätt att 
återge samtalshändelser och det transkriptionssätt forskaren väljer representerar 
alltid en subjektiv tolkning, något som påverkar den fortsatta analysen och de 
resultat som kan härledas ur materialet (Ochs 1979). Transkriptioner ska alltså 
betraktas som forskarens förslag till återgivningar som ska tydas mot inspelade 
samtalsdata. 
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Transkriptionsarbetet i föreliggande studie har framför allt präglats av att det 
omfattar flerpartssamtal. Att antalet medlemmar har inflytande över en grupps 
sociala struktur konstaterades redan av Simmel (1902), vars iakttagelser följts 
upp i fortsatt sociologisk forskning. När fler än två deltar i ett samtal öppnas fler 
möjligheter både till turtagning, turfördelning och deltagande vilket kan leda till 
att samtalshandlingar vävs samman i komplexa och svårfångade förlopp (Linell 
1990, Schegloff 1995). Flerpartssamtalets relativa svårtillgänglighet har för den 
här studien inneburit att transkriptionerna ibland är oprecisa, framför allt i 
samtalsavsnitt med täta talarbyten och tätt förekommande samtidigt tal.  

Analysarbetet har samtidigt underlättats av att jag fått tillfälle att spela upp 
och diskutera aktuella samtalsavsnitt vid samtalskollokvier och vid andra s.k. 
datasessioner. Vid de här tillfällena har kolleger inom samtalsforskningen 
bidragit med värdefulla synpunkter på inspelningarna och på utskrifterna vilket 
lett till att transkriptionerna har förfinats över tid. De analyser som redovisas i 
studien bygger således på upprepade genomlyssningar av inspelningarna och 
omarbetningar av utskrifterna. Utdragen ska ändå ses som mina egna tolkningar 
som förstås bäst i samband med avlyssning av inspelningarna.14  

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Frågor om reliabilitet och validitet diskuteras i det följande med utgångspunkt i 
den forskningsmetodik som tillämpas i studien. Grundläggande i denna metodik 
är att den bygger på inspelningar och transkriptioner av social interaktion samt 
att analytiska påståenden kontrolleras mot nästa talares tolkning av föregående 
tur. Det är empiriskt grundade forskningspraktiker som samtidigt kan ses som 
tekniker för att säkra reliabilitet och validitet, dvs. för att kontrollera att analysen 
stämmer överens med den verklighet som beskrivs (Peräkylä 1997:201). 

Inspelningar och transkriptioner är i den här studien det råmaterial som mot-
svarar etnografens fältanteckningar. Fördelen med inspelningar och transkrip-
tioner är att de under vissa förutsättningar kan ge detaljerade och publikt till-
gängliga återgivningar av språkanvändning och social interaktion på ett sätt som 
möter kraven på reliabilitet. Det förutsätter noggrannhet i inspelningar och i 
transkriptioner så att interaktionens detaljer blir maximalt inkluderade (Peräkylä 
1997:203).  

Validitet kan mätas på varierande sätt men hör i den här studien framför allt 
samman med sökandet efter deltagarnas egna perspektiv. De hittar man i de 
interaktionella detaljer med vilka samtalsdeltagare visar för varandra hur de 
tolkar det som pågår, speciellt det som pågick i närmast föregående tur. 
Turtagning i samtal är därmed en metodologisk resurs för validering (Peräkylä 
1997:209). I analysen av här föreliggande samtalsdata strävar jag alltså efter att 

                                           
14 Videoklipp av de samtalsutdrag som redovisas kan i förekommande fall tillhandahållas av författaren. 
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fånga ett deltagarperspektiv på elevernas samtal genom att grunda påståenden 
om elevernas samtalspraktiker i de interaktionella detaljer som de orienterar sig 
mot och i de frågor som de själva gör relevanta (members’ phenomena; Mehan 
1991:75).  

Till resonemanget om validitet hör vidare frågor om resultatens generali-
serbarhet. Föreliggande studie bygger på en liten databas och omfattar ett 
relativt litet antal deltagare. Med Peräkyläs (1997:214) resonemang ska en sådan 
studie betraktas som en fallstudie, i det här fallet av smågruppsinteraktion i 
klassrummet. De samtalspraktiker som redovisas i analysavsnittet hör framför 
allt hemma i de undersökta klasserna och skulle kanske inte utformas på samma 
sätt av andra samtalsdeltagare i andra sammanhang.  

Samtidigt kan generaliserbarhet diskuteras från en annan utgångspunkt där 
möjlig är nyckelordet. I fallstudier av interaktion är sociala praktiker som är 
möjliga och möjligheter till språkanvändning centrala undersökningsområden.
Resultaten i sådana studier blir därmed beskrivningar av samtalspraktiker som är 
möjliga också i andra sammanhang och därför generaliserbara: ”The possibility 
of various practices can be considered generalizable even if the practices are not 
actualized in similar ways across different settings” (Peräkylä 1997:215). De här 
undersökta samtalspraktikerna beskriver således inte vad elever gör i andra 
klassrum men uppfattade som möjliga praktiker beskriver de vad andra elever 
skulle kunna göra i liknande klassrum. 
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5 Samtalspraktiker i språkrelaterade 
episoder
De aktiviteter som undersöks i föreliggande studie kan allmänt karakteriseras 
som uppgiftsinriktade elevsamtal i klassrummet. Elevernas rättigheter att delta i 
aktiviteterna är i utgångsläget likvärdiga i den meningen att de har samma rätt 
att ställa och besvara frågor och på andra sätt bidra till den gemensamma 
diskursen. Med Linells definition (1990:40) är samtalen ”äkta gruppsamtal”: det 
som yttras är (oftast) ett bidrag till den gemensamma aktiviteten, vem som helst 
har rätt att ta ordet och turer kan antingen riktas till hela gruppen eller till 
enskilda deltagare. Detta skiljer elevernas interaktion från lärarledda klassrums-
samtal som förknippas med lärarens exklusiva rätt att ställa frågor, att fördela 
ordet och att kommentera eller utvärdera elevernas svar (Mehan 1979, Sinclair 
& Coulthard 1975).  

När eleverna kommunicerar med varandra för att kunna fullfölja sina 
uppgifter uppmärksammar och löser de vid vissa tillfällen språkligt inriktade 
problem. De här tillfällena analyseras som reparationssekvenser där eleverna 
tillsammans skapar mening i språkfrågor, något som samtidigt kan ge upp-
lysningar om hur språkligt lärande konstitueras i elevgrupperna. Elevernas 
problemlösningsprocesser undersöks med utgångspunkt i tre frågor. Den första 
frågan (fråga 1) avser med vilka samtalspraktiker eleverna löser språkligt 
inriktade problem. Med delfråga 1.1 undersöks hur elever med olika språk-
bakgrund deltar i språklig problemlösning och med delfråga 1.2 uppmärk-
sammas de språkliga fenomen som blir föremål för elevernas förhandlingar. 
Resultaten redovisas i den ordning som frågorna ställts under rubrikerna ”Obser-
verade samtalspraktiker” (kap. 5), ”Elever med olika språkbakgrund – delta-
gande i språkligt inriktad problemlösning” (kap. 6) samt ”Språkliga frågor som 
blir föremål för elevernas förhandlingar” (kap. 7). 

5.1 Observerade samtalspraktiker  
Av analysen framgår det att tre olika samtalspraktiker är framträdande i 
elevernas reparationer: frågor och svar, ordsökningar samt korrigeringar. Med 
fråga/svar-praktiker initierar en elev i gruppen reparation med en informations-
sökande fråga varvid reparationen fullföljs av någon eller några av de andra med 
ett svar som innehåller (eller inte innehåller) den sökta informationen. I ord-
sökningar (word searches; Schegloff 1979:273, Lerner 1996:261) avbryter en 
elev ett yttrande innan det nått en möjlig slutpunkt, i sökandet efter ett ord eller 
uttryck som i nästa tur produceras av någon av gruppkamraterna. Ordsökningar 
kan därmed beskrivas som självinitierade, framåtriktade reparationer som 
fullföljs av någon annan (ibid.). I korrigeringar inleds reparation genom att 
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någon pekar ut ett problem i en kamrats muntliga eller skriftliga produktion 
varvid problemet rättas till av någon annan eller av några andra än den elev som 
producerat problemet.  

Med fråga/svar-praktiker och ordsökningspraktiker formas reparationer som 
initieras av en elev men fullföljs av någon av de andra i gruppen. Korrigeringar 
är däremot reparationer där en elev både initierar och fullföljer reparation av 
någon annan elevs tal eller i det här sammanhanget ibland även skrift. Språkliga 
problem markeras och hanteras således med olika medel i elevernas interaktion 
vilket i sin tur står för olika sätt att söka efter och att ge språkligt inriktad hjälp. 
De observerade samtalspraktikerna förhåller sig till varandra kontinuerligt med 
avseende på hur språkliga problem initieras och löses i elevernas samspel, enligt 
figur 1.  

 
      direkt begäran om hjälp    indirekt begäran om hjälp   ingen begäran om hjälp  

 
      fråga/svar-praktiker    ordsökningspraktiker   korrigeringspraktiker 

Figur 1.  Samtalspraktiker med avseende på hur problemlösning initieras och 
fullföljs i språkrelaterade episoder. 

Längst till vänster på kontinuet placerar sig fråga/svar-praktiker som repre-
senterar ett samspel där elever öppet begär språkligt inriktad hjälp och får (eller 
inte får) hjälp av någon eller några av de andra i gruppen. Samspelet bygger i 
sådana sekvenser på att en fråga gör ett svar villkorligt relevant (Heritage 1984). 
I mitten finns ordsökningspraktiker som representerar ett mer indirekt sätt att 
begära hjälp. Ordsökningar är inte närhetspar som frågor och svar men repre-
senterar ändå en dialogisk metod att lämna över ett problem till någon annan i 
gruppen. Längst till höger placerar sig korrigeringspraktiker som innebär ett 
annat slags samspel där en elev utan att ha begärt det får hjälp med språkliga 
formuleringar i form av rättelser.  

Gemensamt för de observerade samtalspraktikerna är att de inleds med 
handlingar som implicerar responser i nästa tur: med frågor förväntas ett svar, 
med ordsökningar förväntas att någon fyller i det sökta uttrycket och i korri-
geringar förväntas den som blir korrigerad att acceptera eller avvisa rättelsen. De 
normativa förväntningar på att en relevant andra del ska produceras av en annan 
talare i nästa tur är således en resurs för eleverna i deras språkligt inriktade 
problemlösningar.  

Språkrelaterade episoder bedöms vara avslutade när eleverna går vidare till 
nästa moment i smågruppsarbetet eftersom de då tycks vara överens om att det 
problem de tydliggjort är tillfredställande löst för ögonblicket. I vissa fall de-
monstrerar eleverna tydligt att de uppfattar problemet som löst men i andra fall 
förekommer förhandlingar som tyder på att de inte är överens om vad som ska 
bli nästa steg. Den delade förståelse om språkliga frågor som kommer till 
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uttryck i elevernas interaktion är därför ofta minimal och praktiskt grundad men 
ändå god nog för att de ska gå vidare med sina arbetsuppgifter. I det här sam-
manhanget refererar delad förståelse, eller intersubjektivitet, inte till gemen-
samma världsuppfattningar eller till förståelse i global och generell mening utan 
till lokal här och nu-förståelse ”for practical purposes” (Schegloff 1992:1338). 

5.2 Samtalsutdrag 
Observerade samtalspraktiker återges i det följande med ett urval av samtals-
utdrag, 2–13, som transkriberats och tolkats med utförliga kommentarer. Ut-
dragen har valts för att återge bredden och mångsidigheten i elevernas problem-
lösningsprocesser. I de språkrelaterade episoder som förekommer i övrigt i elev-
samtalen, utan att vara representerade med samtalsutdrag, kommer språkligt 
inriktad problemlösning till uttryck med samma samtalspraktiker som i de här 
återgivna avsnitten. I vissa fall är elevernas reparationsarbete utspritt över längre 
partier där språkliga problem etableras, överges tillfälligt och återetableras i 
utsträckta förhandlingar invävda i andra samtalsaktiviteter. Jag har bedömt 
sådana episoder som mindre tydliga exempel och har i stället valt att bygga 
framställningen på samtalsavsnitt där reparationsarbetet är sammanhållet i 
relativt avgränsade episoder.  

Utdragen har organiserats under rubrikerna fråga/svar, ordsökningar och 
korrigeringar med avseende på hur språklig problemlösning initieras och på hur 
hjälp produceras. Som framgår av utdragen förekommer de observerade samtals-
praktikerna inte alltid renodlade utan de är ibland inflätade i varandra inom en 
och samma episod. Det finns exempel på att språkligt inriktad problemlösning 
initieras i form av ordsökning men tar vägen över korrigering (utdrag 10) och på 
att korrigeringar under sitt förlopp interfolieras av fråga/svar-sekvenser (utdrag 
11). Det illustrerar komplexiteten i flerpartssamtal där turtagning, sekventialitet 
och reparationer sällan följer enkla mönster (Schegloff 1995, Linell 1990).  

5.2.1 Fråga/svar-praktiker 

I samtalsutdrag 2–6 repareras språkligt inriktade problem med frågor och svar. 
Förståelseproblem när det gäller ord och uttryck som nämns under samtalets 
gång löses på så sätt med inskjutna frågor som kräver svar innan det som pågick 
före frågan kan fortsätta. Av analysen framgår det att eleverna genomgående 
ställer informationssökande frågor eller ”äkta” frågor (real questions; Mehan 
1979:195) med vilka de begär information om språkliga fakta som de saknar. 
Elevernas frågor skiljer sig därmed från lärarledda testfrågor där lärare efter-
frågar information som de redan har (known-information questions; ibid.:194–
195) för att undersöka elevernas kunskaper eller för att kontrollera klassrums-
diskursen.  
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De fråga/svar-sekvenser som redovisas i analysen är ordnade i förhållande till 
de olika svar som ges. I utdrag 2 bemöts den ställda frågan med ett utvecklat 
svar, i utdrag 3 produceras två olika svar som samordnas till ett, i utdrag 4 ges 
två olika svar varav ett blir accepterat, i utdrag 5 blir det svar som ges inte 
tydligt accepterat av frågeställaren och i utdrag 6 kommer eleverna själva inte 
fram till något svar utan vänder sig till läraren. 

Fråga följd av ett utvecklat svar  

I utdrag 2, som delvis har kommenterats i rapportens inledningsavsnitt (där 
betecknat utdrag 1), samtalar eleverna om sameskolan. De tittar på bilder som 
föreställer vad samebarnen får lära sig i sameslöjden och de ska komma fram till 
vad föremålen på bilderna föreställer samt vad de är gjorda av. Hannah kommer 
med förslaget att en av bilderna föreställer en påse som man har näver i (r. 1). 
Siri ger positiv respons på förslaget med kommentaren att det är ett smart 
förslag (r. 2). Det är upprinnelsen till en reparationssekvens där Elham frågar de 
andra i gruppen: va e näver för nåt (r. 4). 
 
Utdrag 2 Näver (S3)15

 
1 Hannah: nemen alltså-de e en påse som man har näver(h) i. 
2 Siri: ja: de e ju smart. ((tittar mot Hannah)) 
3 Hannah: [mm 
4 Elham: � [�va e näver för nåt ((fnissar,tittar mot bordet)) 
5 Siri: de e sånt där som h växer på björkar(h) 
6           ((tittar mot Elham)) 
7 Elham: m[m 
8 Siri:  [ja stammen på björkarna((vänd mot Hannah)) 
9           de h kallas nä[ver. 
10 Elham:               [du då Andrea,((sträcker handen 
11          mot Andrea)) 
12 Andrea: VA? 
13 Elham: tycker [du samma sak, 
14 Hannah:        [skriv upp nä:ver 
15 Andrea: de(h)hä:r de hä:r-((pekar på bilden)) 
16 Siri: de där ä en- ((pekar på bilden))  
17 Andrea: de här ä tyg, 

Av utdragets inledande yttranden (r. 1–3) framgår att näver är ett oproblematiskt 
ord för Siri och Hannah. Så är inte fallet för Elham vilket hon signalerar med sin 
fråga (r. 4). Frågan är ett initiativ till reparation där Elham begär information om 
vad det tidigare nämnda näver är för något. Hon riktar blicken mot bordet och 

                                           
15 Utdragen är numrerade i den ordning de redovisas i analysframställningen och inom parentes anges samtalets 

nummer. För transkriptionskonventioner hänvisas till appendix. 
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vänder sig därmed inte mot någon särskild kamrat i gruppen utan lämnar öppet 
för vem som helst att besvara frågan.  

Siri väljer sig själv till nästa talare när hon vänder sig mot Elham och påbörjar 
en förklaring av vad näver betyder (r. 5). Samtidigt som Elham producerar ett 
uppbackande mm (r. 7) bygger Siri ut sin förklaring med en precision (r. 8–9). 
Elham tycks acceptera det svar hon fått på sin fråga för i nästa steg (r. 10) 
återför hon samtalet till den ursprungliga aktiviteten som var att komma överens 
om vad bilden föreställer. Hon drar med Andrea i samtalet genom att tilltala 
henne med namn och sträcka ut handen mot henne (r. 10) samtidigt som Hannah 
uppmanar Elham att skriva upp ordet näver. Andrea uppfattar först inte vad 
Elham frågar efter (r. 12) och Elham förtydligar med frågan tycker du 
samma sak och hon ger därmed Andrea utrymme att reagera på Hannas och 
Siris tidigare förslag om näver. Andrea håller inte med om att bilden föreställer 
näver utan hon föreslår tyg (r. 17). Samtalet övergår därefter i en diskussion 
om det är näver eller tyg som ska antecknas som svar.  

I den här förhandlingen är det andraspråkseleven Elham som tar initiativ till 
språkligt inriktad problemlösning. Det kan bero på att hon måste förstå vad ordet 
näver betyder för att kunna ta ställning till Siris och Hannahs förslag (r. 1–3). 
Med sin öppna fråga visar hon inför de andra att hon inte alls vet vad ordet 
betyder; hon kommer inte med någon gissning eller något förslag. Hon yttrar sin 
fråga relativt tyst och avslutar med ett generat fniss (r. 4). Det kan vara tecken 
på att det är känsligt att öppet visa okunskap inför andra som Elham gör här.  

I sin respons (r. 8–9) etablerar Siri frågan som ett språkligt problem att ta på 
allvar och hon ger svar som är anpassade till den informationssökande frågan. 
Hon ger en förklaring som hon i nästa steg preciserar, vilket kan vara hennes sätt 
att anpassa responsen till Elham och hennes förmodade språkkunskaper. 
Elevernas samspel tyder på att det är legitimt i den här gruppen att ställa 
språkligt inriktade frågor och att hjälpa varandra med ordförklaringar. Det visar 
samtidigt att ordförståelse är grundläggande för att elever under smågrupps-
arbete ska kunna delta och ta ställning till olika förslag som framställs. I det här 
fallet ger Elham inga direkta tecken på hur hon förstått Siris förklaringar och 
hon tar inte själv ställning till det förslag som framförts utan lämnar över ordet 
till Andrea (r. 10 och r. 13). 

Fråga följd av två olika svar som samordnas till ett 

Elevernas uppgift i följande episod är att diskutera hur det känns för barn som 
inte får tala sitt modersmål i skolan. Eleverna har kommit överens om att det 
skulle kännas konstigt. Sarah skriver ner gruppens synpunkter samtidigt som 
Charlotte bidrar till den skriftliga formuleringen genom att diktera vad Sarah ska 
skriva (r. 1), i det här momentet ordet kännas (r. 2). I samband därmed initierar 
Sarah en förhandling om stavningen av ordet kännas (r. 3), något som anknyter 
till den skrift som är under produktion. Sarahs initiativ är syntaktiskt utformat 
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som ett påstående men av de efterföljande turerna framgår att kamraterna 
uppfattar det som en ja/nej-fråga som de besvarar med både nej ( r. 5) och jaa
(r. 6). 
 
Utdrag 3 Kännas (S5) 
 
1           ((Charlotte dikterar, Sarah skriver))  
2 Charlotte: kännas. 
3 Sarah: � >de stavas känna<, ((skriver med blicken 
4            mot papperet))  
5 Charlotte: nej=      
6 Lukas: =jaa 
7 Daniel: ((lutar sig fram mot Sarahs text)) 
8 Charlotte: jo- k ä n n a s ((bokstaverar)) 
9           (.) ((Sarah skriver)) 

Sarah markerar den svårighet hon har med ordets stavning genom att uttala 
känna med k-ljud i stället för tje-ljud (r. 3). Det tyder på att hon har en 
uppfattning om ordets stavning och att hon söker bekräftelse på sin uppfattning 
hos de andra i gruppen. Hon yttrar sig samtidigt som hon skriver, med blicken 
mot papperet. Hennes stavningsförslag (r. 3) får två olika responser i tätt 
efterföljande turer. Charlotte besvarar frågan med nej (r. 5) medan Lukas 
besvarar frågan med jaa (r. 6). I nästa steg ändrar Charlotte sitt svar i 
samstämmighet med Lukas (r. 8). Fortsättningsvis tydliggör och säkerställer 
Charlotte ordets hela stavning för Sarah genom att bokstavera kännas (r. 8) 
samtidigt som Sarah skriver som tecken på att hon fått svar på sin fråga (r. 9). 
Under tiden deltar Daniel genom att luta sig fram över bordet och följer med i 
Sarahs anteckningar (r. 7). 

Den hjälp som efterfrågas i den här episoden kommer inte i form av ett 
entydigt svar, som i det förra exemplet, utan som två på varandra följande 
responser som först skiljer sig åt men sedan blir samstämmiga. När elever 
arbetar i en grupp, som i det här fallet, kan flera elever delta och genom stegvisa 
förhandlingar tillsammans bidra till lösningen på en fråga. Liksom i det 
föregående fallet produceras tilläggsinformation som inte har efterfrågats. När 
Charlotte bokstaverar hela ordet ger hon en övertydlig respons på Sarahs fråga, 
vilket kan förstås som att hon utgår från att Sarah behöver mer stavningshjälp än 
hon efterfrågat. Samtalsavsnittet tydliggör samtidigt hur skriftspråksfrågor görs 
explicita i elevernas samtal. När Sarah uttalar känner med k gör hon sitt 
skrivande hörbart och kamraterna i gruppen anpassar sina samtalsbidrag till den 
text som är under utformning.  

Fråga följd av ett icke-accepterat och ett accepterat svar  

I följande utdrag engagerar sig en annan elevgrupp i samma problem som i det 
föregående exemplet: stavning av ordet känner. Boshra, som antecknar gruppens 

36 



 

synpunkter på hur det känns att inte tala sitt modersmål i skolan, frågar samtidigt 
som hon skriver: stavas känner me två n (r. 2). Liksom Sarah i det 
föregående utdraget har Boshra en uppfattning om ordets stavning som de andra 
i gruppen kan bekräfta eller förkasta. Boshra uppvisar dock en större osäkerhet 
eftersom hon initierar reparationen med en direkt fråga och inte i form av ett 
påstående som Sarah gör (utdrag 3, r. 3). Boshras fråga blir inte genast besvarad 
med den eftersökta informationen utan förhandlingen kompliceras av att Teresia 
ger ett svar som är inriktat mot en annan aspekt av ordets stavning. Det blir till 
slut Mehdi, som är en av klassens andraspråkstalare, som bidrar med den 
eftersökta hjälpen. 
 
Utdrag 4 Känner (S6)  

1 Boshra: ((skriver, tittar på anteckningarna)) 
2       � >stavas känner me två n<=  
3 Teresia: =känner kä::[ner ((vänder sig mot Boshra)) 
4 Boshra:             [ja jag vet ((skriver)) 
5 Mehdi: [me två n ((vänd mot Boshra)) 
6 Boshra: [((skriver och mumlar)) 
7 Mehdi: de ä med ä: också (.)  
8 X:  (     ) 
9 Mehdi: k ä [n n e r ((bokstaverar)) 
10 Boshra:     [le:dsen ((skriver och suddar)) 

Med sin fråga (r. 2) aktualiserar Boshra stavning av ordets mellankonsonanter. 
Som respons på frågan uttalar Teresia i efterföljande tur (r. 3) ordet känner med 
initialt k-ljud två gånger, den andra gången med betoning på och förlängning av 
ordets första vokal. Teresia tydliggör därmed stavningen av ordets initiala tje-
ljud, ett allmänt känt stavningsproblem (vilket gjordes explicit i det föregående 
utdraget).  

Den här aspekten av ordets stavning är inte det problem som Boshra har 
väckt. Hon avvisar Teresias svar (r. 4) och hävdar samtidigt att hon redan har 
den kunskap som Teresia erbjuder. I den pågående problemlösningen saknas 
således överensstämmelse mellan den kunskap som Boshra efterfrågar och den 
kunskap hon blir erbjuden av Teresia. Det blir Mehdi som i nästa steg 
identifierar det språkliga problemet när han bekräftar Boshras tidigare förslag 
genom att upprepa  me två n (r. 5). Boshra skriver nu som tecken på att hon 
har fått ett adekvat svar på sin fråga (r. 6). Mehdi bidrar därefter, utan att ha 
blivit ombedd, med vidare information om ordets stavning: de ä med ä: 
också (r. 7) och lägger till ytterligare information genom att bokstavera hela 
ordet (r. 9), på samma sätt som Charlotte i det föregående exemplet (utdrag 3, r. 
8). Det tycks som om den extra informationen är överflödig för när Mehdi 
bokstaverar k ä n n e r är Boshra redan engagerad i formuleringen av 
nästa ord le:dsen som hon uttalar som det skrivs (r. 10).  
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Elevernas samspel antyder att den som ställer en fråga, i det här fallet Boshra, 
gör sig sårbar för missriktade kommentarer i form av svar som inte är anpassade 
till frågan (r. 3) och för övertydlig information som inte har begärts (r. 7 och r. 
9). 

Fråga följd av ett icke-accepterat svar  

Uppgiften i följande avsnitt går ut på att eleverna med hjälp av bilder ska 
komma fram till vad samebarnen får lära sig i sameskolan. Någon föreslår att en 
av bilderna föreställer en pojke som kastar lasso, vilket blir föremål för diskus-
sion när Payam pekar på bilden och frågar om bildens sladdar (r. 2–3). Det 
problem som Payam initierar rör troligtvis både tolkning av vad bilden 
föreställer och tolkning av vad ordet lasso betyder.  
 
Utdrag 5 Sladdar (S4) 
 
1 Natalia: ja skriv [(   ) 
2 Payam: �          [ja undrar h- ja ja va e de där för  
3           sladdar då? ((tittar på bilden och pekar)) 
4           ja tror inte dom använder-  
5 Nasreh: de e den [där ((pekar på bilden)) 
6 Payam:          [va e [allt de där sladden. 
7 Joakim:                [de e lasso.= 
8 Nasreh: =lasso 
9 Payam: e de där lasso alla de där sladdarna va.((vänder 
10           sig mot Joakim)) 
11 Joakim: kanske de? 
12 Payam: pt- h nämen Joakim (   ) 
13           okey skriv lasso om <ni ä säker> 

Payam pekar på bilden och frågar vad det är för sladdar (r. 2–3). Nasreh påbörjar 
en förklaring (r. 5) när Payam frågar igen (r. 6). Samtidigt som Payam frågar för 
andra gången svarar Joakim de e lasso (r. 7) tätt följt av Nasrehs 
upprepning av ordet lasso (r. 8). Payam ifrågasätter svaren genom att vända 
sig mot Joakim och uttryckligen fråga e de där lasso alla de där 
sladdarna va (r. 9-10). Hans fråga avslutas med ett uppfordrande va med 
vilket han förväntar att Joakim ska förklara sitt påstående.  

I nästa steg följer inte någon fortsatt utredning om lasso utan Joakim ger ett 
diffust, icke-seriöst eller skämtsamt svar (r. 11). Med det åstadkommer han ett 
slags avvisande som leder till att Payam inte ställer ytterligare frågor om sladdar 
och lasso här och Payam går under viss protest med på att de ska anteckna lasso 
(r.12–13). Det finns inga tecken på att Payam accepterar kamraternas förklaring 
men ur språkanvändningssynpunkt kan konstateras att uttrycket sladdar ersätts 
med det mer precisa uttrycket lasso under fråga/svar-turerna.  
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Fråga utan svar

Ett problem som etableras av eleverna men som till slut kräver lärarens hjälp 
återges i följande utdrag. Problemet gäller betydelsen av inriktning, ett ord som 
Andrea yttrar när hon högläser uppgiftstexten. När Andrea har läst det aktuella 
textavsnittet tittar hon upp mot de andra och frågar: vet alla va 
inriktning är. (r. 1). 
 
Utdrag 6 Inriktning (S3) 
 
1 Andrea:� vet alla va inriktning är. 
2 Elham:   nä inte [ja 
3 Hannah:         [hh vet int vet du? ((vänder sig mot A)) 
4 Andrea: ((skakar på huvudet)) 
5 Elham: ska ja skriva inriktning, 
6 Andrea: ja:[a 
7 X:          [jaa  
8 Hannah: men ja tror de e nånting man <liksom>- (.)  
9           liksom inriktar sej .h alltså man tro:r nånting 
10           att .h att nej ja vetnte, 
11         (.) 
12 Hannah: inbillning hhh .h ((skrattar, vänd mot Siri)) 
13 Andrea: samesko- sa[m ((högläser i texten)) 
14 Hannah:            [men vi kanske ska fråga om vare e.  
15 Siri: [jo:o så vi kan förstå: 
16 Andrea: [nemen de de skulle vi ju skriva upp,((pekar på 
17           skriften)) 
18 Siri: ja men vi måste väl få de för�klarat. 
19 Andrea: ah vi skulle [(hämta) 
20 Siri:              [räck upp handen. 
21 Andrea: [((räcker upp handen)) 
22 Hannah: [�jamen (.) du få gå å hämta Ingrid. 
23 X:       (   ) 
24 Andrea: ((reser sig, går och hämtar läraren) 

Andrea vänder sig med sin fråga till alla i gruppen (r. 1). Det framgår inte om 
hon själv kan svaret på frågan och den liknar därmed en lärarfråga med vilken 
läraren kontrollerar om eleverna har en viss kunskap eller om de följer med i 
framställningen.16 Elham och Hannah besvarar frågan nekande i överlappande 
turer (r. 2 och 3) men Hannah riktar i sin tur en fråga tillbaka till Andrea genom 
att fråga vet du? (r. 3). Hon orienterar sig därmed mot möjligheten att 
Andreas fråga är en kontrollfråga om redan känd information. Som svar på 
Hannahs fråga skakar Andrea på huvudet (r. 4).  

                                           
16 Se Lindströms (under utgivning) analys av lärarledda klassrumsdiskussioner för ett exempel där en liknande 

språklig frågeformulering används av läraren för att kontrollera elevernas kunskap. 
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I nästa tur avbryts reparationsarbetet tillfälligt. När ett språkligt problem nu är 
på väg att etableras går Elham in i sin sekreteraruppgift. Hon frågar de andra i en 
ny, inskjuten fråga/svar-sekvens, om hon ska anteckna ordet inriktning (r. 5). I 
den här gruppen antecknar eleverna ofta ord som de anser vara värda att lägga 
på minnet och av de positiva svaren (r. 6 och 7) blir det tydligt att ordet är värt 
att anteckna.17  

Hannah återkommer till den ursprungliga frågan om vad ordet inriktning 
betyder (r. 8). Ingen i gruppen har hittills sagt sig veta något om ordets betydelse 
och det kan vara anledningen till att Hannah vågar sig på ett försök till 
ordförklaring med ett vagt förslag som produceras med pauser, omformuleringar 
och upprepningar (r. 8–10). Hon avbryter sitt försök till tolkning med att säga 
nej ja vetnte (r. 10). Med den här osäkerhetsmarkören lämnar hon över 
till de andra att reagera på förslaget men det som följer är en paus (r. 11). 
Hannah fortsätter själv som nästa talare med ett nytt förslag att ordet betyder 
inbillning (r. 12). Att hennes yttrande är inbäddat i skratt tyder på att det är en 
gissning som inte behöver tas på allvar och inte heller nu får hon något gensvar 
på sina förklaringsförsök. 

Andrea återupptar högläsning av uppgiftstexten (r. 13) samtidigt som Hannah 
föreslår att de ska fråga (läraren) vad ordet betyder (r. 14).18 Siri instämmer (r. 
15) med argumentet att de ska förstå medan Andrea avvisar förslaget med annat 
argument: nemen de de skulle vi ju skriva upp (r. 16–17). Nu 
står två förslag att hantera det språkliga problemet mot varandra: att de ska fråga 
vad ordet betyder och att de ska anteckna ordet för att få det förklarat vid ett 
senare tillfälle. Då Siri understryker sin ståndpunkt med argumentet att de måste 
få ordet förklarat (r. 18) ger Andrea med sig och påbörjar formuleringen ah vi 
skulle(hämta)(r. 19) vilket kan vara början på ett förslag att de ska hämta 
läraren. Siri uppmanar Andrea att räcka upp handen för att få lärarens uppmärk-
samhet (r. 20) medan Hannah föreslår att hon i stället ska gå och hämta läraren, 
Ingrid, som finns i ett annat rum. Andrea går iväg från gruppen för att hitta 
läraren. 

I det här fallet initierar och etablerar eleverna tillsammans ett språkligt 
problem som de inte kan lösa med egna resurser. Efter viss oenighet om de ska 
skriva upp ordet och få det förklarat senare eller om de ska hämta läraren och få 
ordet förklarat direkt bestämmer de sig för det senare. Med argument som att de 
måste förstå och att de måste få ordet förklarat uttrycker eleverna att språklig 
förståelse är angeläget för att de ska kunna gå vidare med uppgifterna. Episoden 
illustrerar samtidigt lärarens roll i den här typen av klassrumsaktiviteter: hon 

                                           
17 Elhams fråga och de efterföljande svaren är ett exempel på hur eleverna orienterar sig mot sina ansvarsroller. 

Elham, som är gruppens sekreterare, behöver inte efterfråga de andras samtycke till att just hon ska skriva 
och de andra ifrågasätter inte hennes initiativ att börja anteckna.  

18 I de här klasserna har eleverna instruerats att försöka lösa problem tillsammans i gruppen och först därefter 
begära lärarens hjälp. 
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finns i bakgrunden som en resurs för eleverna när de inte kommer vidare på 
egen hand. 

5.2.2 Ordsökningspraktiker 

Utdragen 7–9 illustrerar språkligt inriktade reparationer i form av ordsökningar 
(Schegloff 1979, Lerner 1996). I de här samtalsavsnitten avbryter en elev ett 
pågående yttrande innan det har nått en möjlig slutpunkt, som i ett sökande efter 
ett ord eller ett uttryck, varvid yttrandet kompletteras av någon av de andra i 
gruppen. Ordsökningens struktur, som ofullständig turkonstruktionsenhet full-
följd av andra, blir därmed en systematisk resurs i elevernas språkligt inriktade 
problemlösningar. 

Ordsökningar inleds ofta med uttryck för tvekan som avbrott, paus, 
ljudförlängning eller andra tvekljud, något som markerar att ett ord eller ett 
uttryck som ännu inte har producerats är problematiskt (Schegloff 1979:273). 
Det inbjuder andra att delta i yttrandets fullföljande vilket gör ordsökningar till 
deltagarnas gemensamma projekt. Ordsökningar ska således inte enbart ses som 
talares mentala planeringsprocesser utan också som ett uttryck för samtals-
deltagares sociala samspel (Steensig 2001:184).  

Ordsökningspraktiker är liksom fråga/svar-praktiker dialogiska procedurer 
med vilka eleverna i de här undersökta samtalen begär hjälp med språkligt 
inriktade problem genom att lämna över ordet till andra i gruppen. Ordsöknings-
initiativ representerar dock ett mer indirekt sätt att begära hjälp än frågeinitiativ 
där någon ställer en explicit fråga som gör ett svar villkorligt relevant. I 
ordsökningar påbörjar eleverna egna språkliga formuleringar men avbryter dem 
innan de är kompletta varvid någon annan i gruppen producerar det eftersökta 
elementet.  

I de närmast följande utdragen fungerar elevernas avbrutna turer som 
inbjudan till andra i gruppen att delta i samproduktion av ord, uttryck eller 
längre formuleringar med anknytning till den uppgift de arbetar med för 
tillfället. Ordsökningar är således samtalspraktiker med vilka språkliga kun-
skaper som finns bland eleverna i en grupp kan talas fram och göras socialt 
tillgängliga. Elevernas samspel tyder på att de lyssnar på varandra, följer med i 
varandras pågående turer och stöttar varandra genom att komplettera påbörjade 
yttranden med passande bidrag. De utdrag som följer återger ordsökningar med 
varierande antal inblandade elever. 

Ordsökning med två elever 

Ordsökningen i utdrag 7 initieras av gruppens sekreterare Yamal i samband med 
att han antecknar gruppens gemensamma svar. Elevernas uppgift är att kom-
binera bilder och texter som föreställer renar under årets olika tider. De har 
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kommit överens om att den bild de talar om för tillfället föreställer renar som 
vandrar till björkskogen.  
 
Utdrag 7 Björkskogen (S2)  
 
1 Anna: jaa (.) vi har en [uppgift kvar 
2 Yamal:                   [okej 
3       � <när dom vandrar till?> ((vänder sig mot A)) 
4           (.) 
5 Anna: vad h nejh vandrar till:eh björkskogen,((tittar 
6           på bilden)) 
7 Yamal: ((börjar skriva)) 
8 Anna: å nu på D 

När Yamal ska skriva ner vad bilden föreställer påbörjar han ett yttrande som 
han avbryter innan det är fullföljt: när dom vandrar till (r. 3). Elever-
na i gruppen har visserligen nyss nämnt att renarna på den aktuella bilden 
vandrar till björkskogen men både i texterna och i samtalet finns flera andra ord 
i omlopp som kalfjäll, barrskog och dalgång. Det ännu inte uttalade problemet i 
Yamals formulering är således, liksom i det föregående fallet (utdrag 6), ett 
ämnesspecifikt ord med anknytning till uppgiften.  

I stället för att direkt fråga de andra i gruppen vilket ord han ska anteckna 
producerar han ett avbrutet yttrande som han uttalar långsamt med frågeintona-
tion (r. 3), något som antyder att det ska komma mer. Samtidigt riktar han 
ansiktet mot Anna som därmed blir mottagare av hans tur. När han vänder sig 
mot Anna förväntar han sig att det är just hon som ska producera det relevanta 
ordet. Anna svarar först efter en kort paus (r. 4) och hon inleder sin respons (r. 
5) med några uttryck för tvekan eller förvirring vilket tyder på att hon inte 
omedelbart uppfattar situationen eller att hon inte är beredd att svara. Hon tittar 
på bilden, upprepar den sista delen av Yamals avbrutna tur och avslutar upp-
repningen med ett tvekljud som i ett initiativ till en ny ordsökning. Först därefter 
bygger hon ut Yamals formulering med det eftersökta ordet. Yamal och Anna 
har därmed samarbetat om formuleringen när de vandrar till björkskogen. 

När Anna har yttrat björkskogen börjar Yamal att skriva (r. 7) som ett tecken 
på att han fått den hjälp han behövde. Anna markerar därefter att de nu är på 
nästa uppgift å nu på D (r. 8) och visar därmed att hon tolkar ordsökningen 
som fullbordad. 

Ordsökning med tre elever 

I utdrag 8 är eleverna engagerade i samma uppgift som eleverna i det tidigare 
redovisade utdrag 5, nämligen att med utgångspunkt i bilder komma fram till 
vad samebarnen får lära sig i sameskolan. I båda grupperna aktualiserar eleverna 
ett snarlikt problem: i utdrag 5 uttrycket lasso och i utdrag 8 uttrycket kasta 
lasso. Problemet initieras dock med olika samtalspraktiker: i utdrag 5 med 

42 



 

Payams frågeinitiativ, i föreliggande utdrag med Andreas ordsökningsinitiativ. 
Andreas ordsökning innebär att hon påbörjar ett eget försök att formulera vad 
bilden föreställer medan Payams fråga är en mer direkt begäran om hjälp. 

I det här aktuella samtalsutdraget framgår att den bild som eleverna samtalar 
om föreställer en pojke som kastar lasso samt olika samiska slöjdföremål. 
Episoden inleds med att Andrea, på Siris uppmaning (r. 1), håller upp den bild 
hon har i handen (r. 2) och påbörjar en formulering av vad den föreställer (r. 3).  
 
Utdrag 8 Kasta lasso (S3)  

1 Siri: hördu vi ser inte bilden= 
2 Andrea: =ja men vä:nta lite (�   )((håller upp bilden)) 
3        � här när dom <lä:r se:j(h) att gö:ra h> ((tittar  
4           på bilden)) 
5 Elham:   �kasta lasso, ((pekar på bilden)) 
6 Andrea: jaa [kasta lasso. ((tittar på bilden)) 
7 Elham     [ne knivar, ((pekar på bilden)) 
8 Siri: hm kasta lasso å göra pt skaften till knivar. 
9 Elham: här de där((pekar på bilden))de där[e ((mot A)) 
10 Andrea:                                    [ja men skriv 
11      de då, 

Andrea avbryter sitt påbörjade yttrande som i ett sökande efter ett precist uttryck 
(r. 3). Senare delen av yttrandet producerar hon med långsamt tempo och med 
vokalförlängningar innan hon stannar upp. De prosodiska dragen och avbrottet 
signalerar att något är problematiskt och att de andra inbjuds att delta ordsök-
ningen. 

Andrea riktar inte blicken mot någon särskild utan tittar mot bilden samtidigt 
som hon talar (r. 4) vilket innebär att vem som helst i gruppen kan ta vid och 
komplettera det avbrutna yttrandet. Det blir Elham som tar turen, pekar på 
bilden och fullföljer Andreas påbörjade yttrande genom att ersätta gö:ra med 
kasta lasso (r. 5). Andrea ger positiv respons på Elhams ordförslag när hon 
säger jaa och upprepar uttrycket kasta lasso (r. 6). Samtidigt pekar 
Elham på en annan del av bilden och korrigerar kasta lasso till knivar (r. 7).  

I nästa steg träder Siri in i förhandlingen med en respons som är anknuten till 
båda de tidigare producerade förslagen: hm kasta lasso å göra pt 
skaften till knivar (r. 8). Med sitt yttrande gör hon två saker 
samtidigt: hon accepterar kasta lasso genom att upprepa uttrycket, och hon 
avvisar knivar som hon omformulerar till göra skaften till knivar. Korrigeringen 
av knivar till det mer precisa uttrycket skaften till knivar markeras med ett 
hörbart andningsljud (r. 8). Elham pekar på bilden och tycks försöka förklara för 
Andrea (r. 9) som dock inte ifrågasätter förslaget utan uppmanar Elham att 
skriva ner det som sagts (r. 10–11). Ordsökningen har nu stegvis blivit komplett 
genom ifyllnader och korrigeringar som tre elever har deltagit i. När ordsökning 
initieras utan direkt mottagare som i det här fallet kan således vem som helst i 
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gruppen bidra med ordförslag och vem som helst kan också acceptera, avvisa 
eller rätta till de förslag som produceras, något som blir tydligt också i nästa 
utdrag. 

Ordsökning med fyra elever 

Den fråga som eleverna diskuterar i utdrag 9 är hur det känns för barn som inte 
får prata sitt modersmål i skolan. Eleverna har bidragit med olika synpunkter 
och Sarah är i färd med att anteckna en sammanfattning av det gruppen har sagt. 
Den språkliga aktivitet som eleverna engagerar sig i är således att sammanfatta 
synpunkter i skriftlig form. Att formulera en skriftlig sammanfattning är en 
uppgift som hör samman med skolrelaterad språkanvändning och Sarah tar hjälp 
av kamraterna genom att påbörja formuleringar som hon avbryter i ordsöknings-
format.  

Ordsökning är i det här avsnittet en samtalsresurs med vilken Sarah söker de 
andras hjälp med den skriftliga sammanfattningen, bit för bit. Den skriftliga 
formuleringen blir till ett gemensamt projekt när Sarah gör sitt skrivande hörbart 
och de andra i gruppen anpassar sina samtalsbidrag till den framväxande texten. 
Den sammanfattande formuleringen blir till slut komplett genom stegvisa 
förhandlingar som alla gruppens fyra elever deltar i och där en korrigering är 
inskjuten i den pågående ordsökningen. 
 
Utdrag 9 Vi skriv ba- (S5)  
 
1 Sarah: ((tittar upp mot gruppen)) 
2         � jamen men vi skriv- ba- [ah-  
3 Lukas:                         [hur de känn[s. 
4 Sarah:                                      [vi- vi  
5         � tycker att h de:(.)känns (.)((tittar först mot  
6           Lukas, sedan mot Charlotte)) 
7 Charlotte: att de skull:e kännas.= 
8 Sarah:  =att de >skulle kännas<,((tittar mot Charlotte)) 
9 Charlotte: skriv <<att de skulle>>, 
10 Sarah: men säj va ja ska- ((skriver, tittar på texten)) 
11 Lukas: kännas ovanlit kanske,((tittar mot Charlotte)) 
12 Daniel: jaa. 

Sarah påbörjar en formulering av sammanfattningen: jamen men vi 
skriv- ba- ah- (r. 2). Hon avbryter sitt yttrande med ett tvekljud i en 
självinitierad, framåtriktad reparation där problemet är nästa ord i formuleringen 
av gruppens synpunkter i sammanfattning. Med sin avbrutna tur inbjuder hon de 
andra att delta, något som understryks av hennes val av pronomenet vi (r. 2). 
Hon tittar upp mot gruppen men vänder inte blicken mot någon särskild och det 
är Lukas som först samarbetar om att fullfölja det avbrutna yttrandet med 
ifyllnaden hur de känns som han yttrar i överlappning med Sarahs avbrutna 
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tur (r. 3). Hans yttrande är inte en specifik ifyllnad som i en diktering utan ett 
mer allmänt bidrag som leder till vidare sökning. 

Sarah accepterar Lukas bidrag genom att bygga på det i den fortsatta 
formuleringen (r. 4–5). Genom att repetera delar av det Lukas har sagt håller 
hon den hjälp hon fått hittills på plats. Hon väver in Lukas bidrag i sin nästa tur 
vi- vi tycker att h de:(.)känns men stoppar även här upp 
yttrandet innan det är fullföljt (r. 4–5). Slutet på den avbrutna turen producerar 
hon med pauser mellan orden samtidigt som hon tittar upp, först mot Lukas, 
sedan mot Charlotte. Hon ger dem därmed utrymme att hjälpa till med formu-
leringen.  

I nästa steg skulle någon i gruppen ha kunnat komplettera Sarahs avbrutna tur 
med ett uttryck för hur det känns. I stället initierar Charlotte en ny reparations-
sekvens där hon korrigerar Sarahs tidigare formulering. Problemet är känns som 
Charlotte omformulerar till skull:e kännas (r. 7). Hon markerar problemet 
genom att betona och förlänga ordet skulle. Sarah accepterar korrigeringen när 
hon i sin respons, snabbt och utan att tveka, upprepar Charlottes omformulering 
(r. 8). Sarahs respons har fortsättningsintonation vilket tyder på hon fortfarande 
söker de andras hjälp med att hitta ett uttryck för känsla. I det som närmast följer 
får Sarah ingen sådan hjälp. I stället följer Charlotte upp sin korrigering genom 
att upprepa den i långsamt tempo samtidigt som hon uppmanar Sarah att skriva 
ner det hon föreslagit (r. 9). Sarah tittar ner mot sina anteckningar, börjar skriva 
och begär hjälp med den ordsökning hon tidigare initierat genom att uppmana de 
andra att säga vad hon ska skriva (r. 10).  

Det blir Lukas som producerar det eftersökta ordet och det gör han med 
syntaktisk anknytning till Charlottes tidigare formulering (r. 9) att de 
skulle när han lägger till kännas ovanlit kanske (r. 11). Att Lukas 
yttrande innehåller kanske innebär att det kan uppfattas som ett förslag att 
acceptera eller förkasta. Daniel understödjer förslaget i följande tur med ett 
instämmande jaa (r. 12). I ett gemensamt arbete har nu eleverna kommit fram 
till ett sammanfattande svar som alla elever i gruppen har bidragit till: vi tycker 
att det skulle kännas ovanligt.19  

5.2.3 Korrigeringar 

Det tredje framträdande samtalsmönstret i de språkrelaterade episoderna är korr-
igeringar. Det är reparationer som både initieras och fullföljs av en annan talare 
än den som producerat själva problemet (enligt mönstret other-initiated other-
repair; Schegloff et al. 1977). I de här fallen får en elev hjälp utan att ha begärt 
det, när någon av de andra i gruppen pekar ut och rättar till något i hans eller 
hennes språkliga formulering. Korrigeringar är, liksom fråga/svar- och ordsök-

                                           
19 Korrigeringen (r. 3) som leder till att känns omformuleras till skulle kännas diskuteras vidare i avsnitten om 

korrigeringar och om elevernas deltagande.  

45 



ningssekvenser, dialogiska eftersom den som mottar en korrigering förväntas ge 
respons som visar om korrigeringen accepteras eller avvisas. 

Tidigare forskning har visat att korrigeringar inte följer fasta förlopp utan får 
olika utformning beroende på hur de initieras och mottas i samspelet mellan 
talarna (Jefferson 1987). Vissa korrigeringar är inbäddade i pågående samtal 
(embedded corrections) utan att det som pågår avbryts för korrigering. Andra 
korrigeringar är öppna eller exponerade (exposed corrections) vilket innebär att 
korrigeringen isoleras som samtalshändelse och kommer upp till samtalets yta. 
Det som pågick före korrigeringsinitiativet avbryts och korrigeringen blir ett 
tillfälligt fokus i interaktionen. I öppna korrigeringar finns ofta samtidiga 
handlingar som antyder kritik eller bristande kompetens i form av tillrätta-
visningar, anklagelser, ursäkter eller förlöjligande (ibid.:88).  

Korrigeringar i elevernas samtal har det gemensamt att de initieras genom att 
en elev pekar på ett problem i någon annan elevs muntliga eller skriftliga 
yttrande. Korrigeringarna förlöper dock på olika sätt. I det första fallet (utdrag 
10) tar korrigeringen formen av en omformulering inbäddad i pågående tal. I de 
andra fallen (utdrag 11–13) exponeras korrigeringarna på samtalets yta och 
elevernas interaktion inriktas mot lösning av problemet. De senare fallen startar 
som försök att låta den som producerat problemet själv rätta till det, dvs. den 
som initierar reparation erbjuder den andra att själv reparera, vilket tyder på att 
eleverna orienterar sig mot den preferens för självreparationer som Schegloff et 
al. (1977) funnit vara dominerande i vardagliga samtal. Elevernas reparationer 
slutförs dock som exponerade, öppna rättelser. Det kan höra samman med att 
samtalen förs i ett klassrumssammanhang där korrigeringar är en del av 
verksamheten. Det kan vidare ha att göra med att eleverna är inställda på att 
söka varandras hjälp och att ge varandra hjälp för att förståelse och korrekthet 
ska kunna åstadkommas under arbetet med uppgifterna. I ett sådant samman-
hang kan öppna rättelser antas vara mindre ansiktshotande än i vardagssamtal 
utanför klassrummet. 

Korrigering inbäddad i pågående samtal 

Följande samtalsavsnitt är ett återbesök i det tidigare representerade utdrag 9. 
Av särskilt intresse här är den reparationssekvens som startar när Charlotte 
korrigerar känns till skulle kännas (r. 7). Hennes erbjudna korrigering accepteras 
av Sarah i följande tur utan att frågor om kompetens eller felaktigheter kommer 
till ytan. Utdraget illustrerar samtidigt hur en inskjuten korrigering blir till en del 
av elevernas ordsökningsprocess. 
 
Utdrag 10 Att de skulle kännas (S5)  
 
1 Sarah:  vi- vi tycker att h de:(.)känns (.) ((tittar mot 
2           Lukas, sedan mot Charlotte)) 
3 Charlotte:� att de skull:e kännas.= 
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4 Sarah:  � =att de >skulle kännas<,((tittar mot Charlotte)) 
5 Charlotte: skriv <<att de skulle>>, 
6 Sarah: men säj va ja ska- ((skriver,tittar på papperet)) 
7 Lukas: kännas ovanlit kanske,((söker Charlottes blick)) 

Som respons på Sarahs ordsökning vi- vi tycker att h 
de:(.)känns(r. 1) initierar Charlotte en korrigering där hon omformulerar 
känns till skulle kännas. Hon markerar problemet genom att betona första delen i 
ordet skull:e (r. 3). Sarah accepterar korrigeringen genom att snabbt upprepa 
omformuleringen utan att ifrågasätta den (r. 4). Charlotte säkerställer sin korri-
gering genom att uppmana Sarah att skriva det hon föreslagit (r. 5). Sarah börjar 
skriva och aktualiserar samtidigt den ordsökning som hon tidigare initierat men 
som blev avbruten av korrigeringen. Hon ber de andra att säga vad hon ska 
skriva (r. 6) och får ett svar av Lukas (r. 7).  

Det finns inga tecken på att Sarah uppfattar Charlottes rättelse som riktad mot 
hennes kompetens utan den passerar inbäddad i det pågående talet. Sarah har 
redan visat att hon är öppen för de andras bidrag och hon tycks vara inställd på 
att få de andras hjälp med de språkliga formuleringarna. Om man följer 
korrigeringen vidare blir det tydligt att den också accepteras av Lukas när han i 
sitt förslag till fortsatt textformulering vänder blicken mot Charlotte och 
anknyter syntaktiskt till hennes yttrande: kännas ovanlit kanske (r. 7). 
Charlottes omformulering görs inte heller här till föremål för förhandling utan 
passerar som en inbäddad rättelse.  

Utdraget illustrerar att korrigeringar inte är begränsade till observerbara fel 
eller misstag utan har att göra med deltagarnas gemensamma förståelse 
(Schegloff et al. 1977). Det tydliggörs här med omformuleringen av Sarahs 
känns till Charlottes skulle kännas som svar på frågan hur det känns att inte tala 
sitt modersmål i skolan. Sarah är en tvåspråkig elev som har egna erfarenheter 
av hur det känns att inte tala sitt modersmål i skolan. För Charlotte, som är 
enspråkigt svensktalande, är det en tänkt situation vilket hon markerar med 
ändringen från presens till konditionalis. 

Öppen korrigering med tre elever

Följande episod skiljer sig från den föregående genom att språkligt inriktad 
korrigering här exponeras och görs till föremål för förhandling mellan eleverna. 
Korrigeringen inträffar i ett avsnitt där eleverna diskuterar varför det finns så 
många ord för is och snö i det samiska språket. Eleverna föreslår olika svar på 
frågan, bl.a. att samerna lever mycket i naturen (r. 1) och att samerna är som 
indianer (r. 4). Boshra antecknar det som sägs medan de andra talar och vid ett 
tillfälle pekar Emma på den framväxande texten (r. 7). Som framgår av utdraget 
har Boshra antecknat som mycket i stället för så mycket. Det språkliga problem 
som Emma pekar ut har således att göra med lokaliseringen av en junktur. I tal 
gör man inte lika tydliga pauser mellan varje ord som i skrift utan tal produceras 
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i ordkedjor (Skjelbred 1992). Det kan bereda elever svårigheter med att 
identifiera ordgränser när de överför tal till skrift, som i det här fallet.  
 
Utdrag 11 Som mycket (S6) 
 
1 Teresia: aha dom lever mycke i h naturen= 
2 Boshra: =<na: tu:: re:n> ((skriver och bokstaverar)) 
3           va va de mer du s[a? 
4 Mehdi:                    [som indian[er 
5 Teresia:                               [men här också  
6           men vi [sa ju h- 
7 Emma: �         [((pekar med fingret på anteckningarna)) 
8 Boshra: ((tittar upp mot Emma)) 
9 Teresia: men de va ju inte riktit därför också(h)  
10           (h)jo därför att [h- 
11 Emma:                   [skriv= ((pekar igen))  
12 Teresia: =skr- pu- eh s- gö:[r en sån där ((pekar på  
13           anteckningarna)) 
14 Boshra:                    [va? ((vänder sig mot Emma)) 
15 Emma:  e:h dom lever <som mycket> i naturen, 
16           ((pekar, läser)) de [e 
17 Teresia:                      [så:(hh) 
18 Boshra:  �ja� ((suddar)) ja så mycket [hh ((fnissar)) 
19 Teresia: ((vänd mot Boshra))         [å så suddar du igen. 
20 Boshra:   ((skriver)) så(h). 
21 Teresia: ((tittar på anteckningarna))[k 
22 Emma: ((tittar på anteckningarna))[k 
23 Boshra: så enkelt va [de ((tittar upp och ler)) 
24 Teresia:              [gör ett sånt där streck  
25           ((visar, pekar i texten)) 

När Emma pekar med fingret på Boshras framväxande anteckningar (r. 7) 
inleder hon ett reparationsarbete med ett invecklat förlopp. Som respons på 
pekningen tittar Boshra upp mot Emma som för att få reda på vad problemet är 
(r. 8). Här träder Teresia in och tar över ordet (r. 9). Hon tycks uppfatta Emmas 
pekning som ett initiativ till att något ska repareras men av hennes yttranden 
framgår att hon inte genast identifierar vad det gäller: hennes bidrag är inte riktat 
mot något precist problem och hon påbörjar en förklaring som hon avbryter 
innan hon fullföljt den (r. 9–10). Emmas reparationsinitiativ är adresserat till 
Boshra men Teresia ”stjäl” turen i ett slags kamp för att delta. Hennes inlägg (r. 
9–10 och r. 12) får ingen respons av de andra i gruppen men hon insisterar ändå 
på fortsatt deltagande. 

Emma pekar igen på Boshras anteckningar och yttrar skriv (r. 11), vilket 
markerar att det är ett problem med skriften. Teresia försöker ännu en gång att 
bidra till att tydliggöra problemet genom att i nära anslutning till Emmas tur 
yttra skr- som hon med en rad tvekljud pu- eh s- omformar till gö:r en 
sån där samtidigt som hon pekar på texten (r. 12). Inte heller den här gången 
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får Teresia något gensvar utan Boshra begär i en överlappande tur Emma om 
förtydligande. Hennes va? (r. 14) är ett reparationsinitiativ som tydliggör att 
hon inte förstått vad Emmas pekning gäller.  

I nästa steg pekar Emma ut problemet, dels med handen på papperet, dels 
genom att läsa upp den skriftliga formuleringen e:h dom lever <som 
mycket> i naturen (r. 15–16). Hon markerar att problemet gäller som
mycket genom att yttra frasen extra långsamt. Hon påbörjar en förklaring (r. 16) 
men Teresia, som nu har identifierat problemet, tar över reparationsarbetet och 
fullföljer det genom att tydligt och betonat uttala så:(hh) (r. 17). Hon slutför 
korrigeringen i överlappning med Emmas påbörjade förklaring och hon tar 
därmed över den tur som Emma riktar till Boshra. Därefter (r. 18) blir det tydligt 
att Boshra förstått vad problemet gäller och att hon accepterar rättelsen, för hon 
yttrar ja� ja så mycket hh samtidigt som hon suddar och fnissar lite.  

Teresia pekar på texten och uppmanar Boshra att sudda igen (r. 19) varefter 
de andra i gruppen inväntar Boshras skrivande (r. 20), vilket hon tydliggör med 
att upprepa det rättade elementet så (r. 20). Emma och Teresia som följer med i 
skrivandet yttrar båda samtidigt bokstaven k (r. 21 och 22). Boshra tittar upp 
från papperet, ler och säger så enkelt va de (r. 23). Därmed demonstrerar 
hon att hon har förstått rättelsen och att problemet är avklarat. Teresia återknyter 
till den tidigare kommentaren om bokstaven k genom att visa Boshra hur hon 
ska forma ett visst streck (r. 24–25). Samtalet har nu gått över till att gälla hur 
bokstaven k ska formas.  

Teresias och Emmas handlingar representerar alternativa reparationsmetoder. 
Emma, som initierar reparationen, ger Boshra som producerat problemet, flera 
möjligheter att själv reparera det. När Emma inte får respons på sitt första 
initiativ använder hon allt tydligare initiativ för att peka ut problemkällan (repair 
in multiple turns; Schegloff et al. 1977:369). Först pekar hon på papperet där 
den problematiska formuleringen står skriven (r. 7). När det här initiativet inte 
lyckas pekar hon igen och yttrar skriv (r. 11). Den tredje gången pekar hon på 
texten och markerar samtidigt det problematiska uttrycket genom att uttala som
mycket extra långsamt (r. 15). Hon har fortfarande inte rättat till formuleringen 
utan hon har använt både icke-verbala och verbala medel för att peka ut 
problemet. När Emma upprepade gånger ger Boshra möjligheter att själv 
avhjälpa problemet orienterar hon sig mot den preferens för självreparationer 
som Schegloff et al. (1977) funnit vara rådande i vardagliga samtal. Emmas 
reparationsmetoder representerar således ett socialt smidigt sätt att få formu-
leringen korrekt utan att Boshras kompetens behöver ifrågasättas.  

Under samtalets gång uppmärksammar Teresia vad problemet gäller och hur 
det ska rättas till. Hon inväntar dock inte Boshras självreparation utan träder in i 
reparationsarbetet och slutför det i form av en direkt rättelse (r. 17). Boshra 
accepterar rättelsen genom att hålla med, upprepa det rättade uttrycket, sudda 
och skriva. Hennes samtidiga fniss kan vara ett tecken på att hon ser sitt misstag 
som generande.  
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Öppen korrigering med fyra elever 

Även i följande utbyte framkommer det att eleverna i viss mån orienterar sig 
mot preferens för självkorrigering men liksom i det föregående fallet ersätts det 
tillfälle till självkorrigering som erbjuds av en öppen korrigering. Det repara-
tionsarbete som eleverna engagerar sig i här inträffar under arbetet med en 
uppgift som de ska redovisa inför klassen. Uppgiften går ut på att de ska kon-
struera en modell av ett fjällandskap (med papper, färger och klister) som 
illustrerar olika naturbegrepp som de stött på under arbetet med samerna (som 
fjäll, skog, sjö, ö, älv etc.). I uppgiften står det att det att modellen ska omfatta 
4–5 olika naturillustrationer. Under arbetets gång korrigeras Sarahs användning 
av ordet ö av kamraterna.  
 
Utdrag 12 Ö eller sjö? (S5) 

1 Lukas: man ska ju ha fe:m- fyra fem saker >de räcker< 
2 Charlotte: vi har fem. 
3 Lukas: .hhh vi blev klara hh 
4           (.) 
5 Lukas: >vi har ju [ba<  
6 Daniel:            [en två tre [fyra=((pekar på  
7            modellen)) 
8 Charlotte:                        [okej 
9 Sarah: =fe:m, ((håller upp en bit blått papper,  
10           klistrar fast det på modellen)) 
11 Daniel: va e de, ((tittar på pappersbiten)) 
12 Sarah: en ö 
13 Lukas:  � �ä:ä ((arbetar med modellen)) 
14 Daniel: � en [blå ö? ((tittar på modellen)) 
15 Charlotte:�  [men ska inte den va ggrö:nh, 
16 Sarah: �oj 
17 Charlotte: åsså borde den sitta på vahttnet.((tittar mot S)) 
18 Sarah: men�ja:::ah ((tittar upp mot Charlotte, sjunker  
19         ihop medaxlarna och tar en bit grönt papper)) 
20       jamen v- h sen ge mej en grö:n.((tar en grön  
21       krita, målar på den blå pappersbiten)) 
22 Charlotte: ta å byt den därifrån på en [gång. 
23 Sarah:                             [nejh, nu gör vi  
24        såhär vi- ((fortsätter att måla med grön krita på  
25         modellen)) ((tittar på kritan)) (�dålig) 
26 Lukas: men rita en sjö här- ö här i bara. ((pekar på  
27       den blå pappersbiten)) 
28       ((Lukas och Daniel kommer med olika förslag till 
29        hur problemet ska lösas samtidigt som de pekar på 
30        modellen)) 
31 Charlotte: lägg bara det här över. ((sträcker sig fram och  
32       lägger ett grönt papper över den blå pappersbiten  
33        på modellen)) 
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I utdragets inledande turer diskuterar eleverna hur många naturfenomen de 
kommit på och om de kan anses vara färdiga med uppgiften (r. 1–8). Daniel 
pekar på modellen och räknar med uppräkningsintonation till fyra (r. 6), något 
som Charlotte bekräftar med okej (r. 8). Sarah fortsätter på Daniels uppräkning 
genom att lägga till siffran fem samtidigt som hon håller upp ett blått papper 
som hon klistrar fast på modellen (r. 9–10). Hennes inlägg är ett förslag som 
kräver respons av de andra i gruppen. Den första reaktionen på hennes förslag är 
att Daniel tittar på den blå pappersbiten och frågar va e de (r. 11), varpå 
Sarah svarar att det är en ö (r. 12). I nästa steg initieras ett reparationsarbete där 
Sarahs förslag, att den blå pappersbiten är en ö, står i centrum.  

I efterföljande turer producerar de andra tre i gruppen olika invändningar mot 
Sarahs förklaring att det blå papperet är en ö. Lukas ger en försiktigt uttryckt 
negativ respons i form av ett tyst �ä:ä som han yttrar samtidigt som han arbetar 
med något på modellen (r. 13). Daniels respons är ett tydligare initiativ till 
reparation för han tittar på pappersbiten samtidigt som han säger en blå ö? 
med frågeintonation och med betoning på blå och ö som markering av problemet 
(r. 14). Därmed ifrågasätter han att en ö är blå men lämnar samtidigt över till 
Sarah att rätta sig själv.  

Samtidigt producerar Charlotte (r. 15), i överlappning med Daniels tal, en 
invändning som är en rättelse av Sarahs förslag. Hon framhåller att en ö ska vara 
grön (r. 15) och lägger till att den borde sitta på vattnet (r. 17). Mitt emellan 
Charlottes turer yttrar Sarah ett tyst �oj (r. 16) vilket är ett tecken på att hon 
också ser problemet. Sarahs reaktion efter Charlottes tillägg är att hon tittar upp 
mot Charlotte, sjunker ihop lite med axlarna och säger men�ja:::ah, som i 
ett irriterat medgivande, samtidigt som hon visar förståelse genom att ta fram ett 
grönt papper (r. 18–19). Hon fortsätter med att be om och samtidigt själv ta en 
grön krita med vilken hon börjar måla på den blå pappersbiten (r. 20–21). 

Charlotte är inte med på den här lösningen utan hon uppmanar Sarah att 
genast ta bort pappersbiten (r. 22). Sarah motsätter sig uppmaningen med ett 
tydligt nejh (r. 23). Hon hävdar sitt eget förslag och fortsätter att måla med 
den gröna kritan (r. 24–25). Lukas kommer med ytterligare ett förslag som är i 
linje med Sarahs lösning av problemet när han uppmanar henne: men rita 
en sjö här- ö här i bara samtidigt som han pekar på den blå 
pappersbiten (r. 26–27). Hans självreparation tyder på att han också vid det här 
tillfället blandar ihop uttrycken. I fortsättningen (i ca 9 sekunder, r. 28–30) 
engagerar sig Lukas och Daniel i olika lösningar på problemet samtidigt som de 
gestikulerar och pekar på modellen. Av Charlottes replik på r. 31 framgår att 
hon inte längre kräver att Sarah ska ta bort den blå pappersbiten och hon lägger 
själv ett grönt papper över så att det blir en ö (r. 32–33). 

I det här avsnittet deltar alla elever i gruppen i reparationsförhandlingar som 
produceras stegvis och på olika sätt. Lukas deltar med en svag negativ kom-
mentar, Daniel genom att ifrågasätta att en ö är blå och Charlotte med en öppen 
korrigering. Lukas och Daniel initierar reparationer som Sarah själv skulle ha 
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kunnat slutföra. Det gäller särskilt för Daniel som pekar ut problemet och 
därmed ger Sarah möjlighet att korrigera sig själv. Charlotte griper in i 
reparationsarbetet genom att både peka ut problemet och förklara det. Att Sarah 
uppfattar Charlottes rättelse som negativ framgår av kroppsspråk och tonfall i 
henne respons. Hon accepterar i alla fall rättelsen och visar sin förståelse genom 
att byta från blått till grönt. Sarah efterkommer dock inte Charlottes uppmaning 
att ta bort det blå papperet utan hon fortsätter att driva sin egen lösning i ljuset 
av sin nya förståelse. Att Sarah har blandat ihop orden ö och sjö och fått sin 
missuppfattning korrigerad leder således inte till att hon ger upp utan hon 
fortsätter med sina ursprungliga planer genom att måla med grön krita.  

Samspelet mellan Sarah och Charlotte tydliggör att elevernas reparationer inte 
bara handlar om språkliga formuleringar. De handlar också om en kamp om 
makten att definiera ett problem och att bestämma över problemets lösning. Ett 
sådant samspel blir också tydligt i följande utdrag där en elev först ifrågasätter 
kamraternas rättelse.  

Öppen korrigering som avvisas

I det återgivna avsnittet samtalar eleverna om bilder som föreställer föremål 
tillverkade i sameslöjden och någon föreslår att en av bilderna föreställer kåsor. 
Under tiden som Elham antecknar gruppens svar pekar kamraterna på ett pro-
blem i hennes skriftliga formulering. Problemet, som gäller ordet kåsa, har sin 
grund i en skriftlig formulering men det etableras och löses genom elevernas 
samtal.  
 
Utdrag 13 Kåsor (S3)  
 
1 Siri: dom täljer(h). ((pekar på Elhams text)) 
2      (.) ((Elham skriver))  
3 Andrea: do:m(h)(.)i trä-träslö[jden 
4 Siri:                       [nä:e vahetere [v ((tittar  
5       mot Hannah)) 
6 Hannah:                       [kåser,= 
7 Siri: =kåser, 
8        (.)((Elham skriver, Hannah följer med i  
9      anteckningarna))  
10 Hannah:� nämen hh i: kåser(h). ((tittar mot Elham))  
11 Elham: a ni: sa ju de.((lyfter handen, tittar mot  
12        Siri och Hannah)) 
13 Hannah: [ne:eh 
14 Siri: [ne:eh vi sa: [va- ((suddar i E:s anteckningar)) 
15 Hannah:               [kå:ser .h man kan inte sitta i: en  
16       kåsa å tälja en kåsa.((vänder blicken mot Siri)) 
17 Siri:  ha ha ha ((vänder sig mot Hannah)) 
18       ((Elham skriver)) 
19 Hannah: liksom kåser jamen de e precis muggar som man 
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20        dricker ur.((med ansiktet mot Elham)) 
21 Siri: kåser,(.)(räcker suddgummit till Elham)) 
22   punkt. ((pekar på papperet)) �gör de 
23 Hannah: a jamen läs där igen Elham,((mot Elham)) 
24 Elham: okej dom vuxna sågar av .hh bucklarna på trädet  
25       sen täljer barnen h kåser. 
26      (.) 
27 Andrea: okej ((tittar i uppgiftsbladet)) 

I början av avsnittet dikterar Siri för Elham vad hon ska skriva genom att peka 
på texten och säga dom täljer(h)(r. 1). Under tiden som Elham skriver (r. 2) 
lägger Andrea till en fortsättning: i trä-träslöjden (r. 3). I nästa steg 
avvisar Siri Andreas förslag (r. 4) och fortsätter sin tur med att söka efter ett ord 
som Hannah fyller i: kåser (r. 6). Siri instämmer genom att upprepa uttrycket 
(r. 7). Det finns nu två förslag framlagda: täljer i träslöjden och täljer kåser. 
Hannah, som följer skrivandet (r. 8), kommenterar den framväxande texten 
genom att rikta blicken mot Elham och yttra ett negativt, förvånat nämen följt 
av hh i: kåser(h) (r. 10). Det är ett initiativ till reparation där hon mar-
kerar problemet i kåser med stark inandning samt med betoning på och 
förlängning av i (r. 10).  

Hannah har nu pekat ut ett fel som Elham i nästa steg skulle kunna reparera 
själv genom att omformulera problemkällan. I stället ifrågasätter Elham 
initiativet till reparation genom att yttra a ni: sa ju de samtidigt som 
hon lyfter handen och tittar mot Hannah och Siri (r. 11–12). Genom att hänvisa 
till vad de andra två har sagt hänför hon problemet tillbaka till dem. Hennes 
reaktion tyder på att hon inte är klar över vad problemet är och att hon uppfattar 
Hannahs kommentar som orättvis kritik. Hannah och Siri förnekar samstämmigt 
att de sagt så (r. 13–14) och förklarar tillsammans att de sagt kå:ser (r. 14–
15). Siri suddar samtidigt i Elhams text (troligtvis prepositionen i) och rättar 
därmed till den felaktiga formuleringen (r. 14). 

För att förtydliga att de inte har sagt i kåser påpekar Hannah samtidigt som 
hon riktar blicken mot Siri: h man kan inte sitta i: en kåsa å 
tälja en kåsa (r. 15–16). Siri besvarar kommentaren med att skratta högt 
(r. 17). Elham ger ingen respons på Hannahs och Siris gemensamma skämt utan 
fortsätter att skriva (r. 18). 

Elham har ännu inte gett något tecken på att hon accepterar rättelsen och det 
kan vara anledningen till att Hannah i nästa steg försäkrar sig om Elhams för-
ståelse genom att förklara vad ordet kåsa betyder (r. 19–20). Därefter upprepar 
Siri ordet kåser, räcker suddgummit till Elham, pekar på texten och uppmanar 
henne att sätta punkt (r. 21–22). Hannah ber Elham att läsa upp det hon till slut 
har skrivit (r. 23). Elham går med på det och läser: okej dom vuxna 
sågar av .hh bucklarna på trädet sen täljer barnen h 
kåser (r. 24–25). Inga invändningar följer vilket tyder på att Elham har 
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använt ordet på ett sätt som kamraterna accepterar. Efter en liten paus yttrar 
Andrea okej och tittar i uppgiftstexten efter nästa uppgift (r. 27). 

Genom att följa elevernas meningsskapande steg för steg blir det tydligt hur 
problemet kommer till, hur det etableras och hur det repareras. I sin uppgift som 
sekreterare måste Elham koncentrera sig på flera saker samtidigt: på att lyssna 
efter de andras synpunkter och på att formulera synpunkterna i skrift. Hennes 
arbete försvåras av att hon får olika formuleringsförslag i stort sett samtidigt: 
täljer i träslöjden och täljer kåsor (r. 1–6). Hennes arbete försvåras vidare av att 
det dyker upp ett ord som tycks vara obekant för henne: kåsa. Att hon inte vet 
vad ordet betyder kan vara förklaringen till att hon inte själv omformulerar det 
som Hannah markerar som problematiskt (r. 10). När Elham avvisar korri-
geringsinitiativet och hänför den felaktiga formuleringen till Hannah och Siri, 
tar de två i sin tur avstånd genom att hänvisa till det som är självklart om man 
vet vad ordet betyder: man kan inte sitta i en kåsa och tälja en kåsa. Med 
Hannahs påpekande om det självklara och Siris instämmande skratt gör de sig 
lustiga över Elhams felformulering.  

I de här redovisade öppna korrigeringarna kommer eleverna till slut fram till 
lösningar som de är mer eller mindre överens om. Av elevernas samspel framgår 
det att korrigeringarna inte bara handlar om att nå språkligt godtagbara 
lösningar. Deras samspel innehåller också förhandlingar om rätten att korrigera, 
att hävda tolkningsföreträde och att komma med lösningar på uppkomna 
problem. 
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6 Elever med olika språkbakgrund: 
deltagande i språkligt inriktad 
problemlösning
Studiet av samtalspraktiker tydliggör samtidigt hur eleverna deltar i samspelet 
kring språkligt inriktad problemlösning. Av särskilt intresse för den här studien 
är hur elever med olika språkbakgrund medverkar till att språkliga frågor 
uppmärksammas och utreds, vilket undersöks närmare med delfråga 1.1: Hur 
deltar elever med olika språkbakgrund i språkrelaterad problemlösning?  

Utgångspunkt för frågan är uppfattningen att lärande i allmänhet och framför 
allt språktillägnandet är tätt knutet till elevers deltagande i pågående 
klassrumsaktiviteter (Donato 1994, Hall & Verplaetse 2000, Lantolf & Pavlenko 
1995). En huvudtanke i sociokulturell teori är att lärande konstitueras i kolla-
borativa aktiviteter genom interaktion mellan experter och nybörjare där den 
som är expert tillhandahåller lärandestöd genom att strukturera eller styra 
aktiviteten för nybörjaren (Vygotsky 1978, 1986). Sådan interaktion ”allows a 
more knowledgeable participant to contribute to the learning of the less 
knowledgeable in ways which nevertheless incorporate and build on the latter’s 
contributions” (Wells 1996:86). 

Genom att beskriva hur eleverna deltar i meningsskapandet kring språk-
problem och hur de tillsammans uppnår delad förståelse söker jag samtidigt 
klargöra något av det språkliga lärandets omständigheter i de undersökta 
klasserna.  

6.1 Elever med olika språkbakgrund 
I de medverkande klasserna finns som tidigare nämnts både elever som har 
svenska som modersmål (förstaspråkstalare) och elever som lär svenska som sitt 
andraspråk (andraspråkstalare). Det är därför naturligt att vissa inslag i samtalen 
känns igen som andraspråkstal, dvs. tal som kännetecknas av avvikande språk-
användning när det gäller grammatik, ordförråd eller uttal. Sådana avvikelser 
skapar sällan hinder för elevernas kommunikation under deras arbete med 
uppgifterna. 

Att andraspråkstal produceras utan att eleverna fäster särskild uppmärksamhet 
vid det exemplifieras i följande samtalsutdrag där eleverna övar på ett rollspel 
om en samefamilj. Nasreh och Natalia föreställer föräldrar som vill att deras 
barn, Joakim och Payam, ska börja i sameskolan för att de ska lära sig mer om 
samekulturen. Under rollspelet frågar Nasreh ”sina barn” om de vet vad ren 
betyder (r. 1).  
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Utdrag 14 Andraspråkstal (S4) 
 
1 Nasreh: vet ni va re:e:n (.) betyder? ((vänder sig mot  
2       Payam och Joakim)) 
3 Payam: ett dju:rh 
4 Joakim: att man ä re:n som när man ha duscha ((pekar på  
5       kroppen)) 
6 Natalia: nee:j visa nu. 
7 Nasreh: kom hit (  )((för Joakim till en figur på  
8         golvet)) 
9         � de här är en ren de e en dju::r.((pekar på  
10        figuren)) 
11 Joakim: va äre för dju:r.((tittar på figuren)) 
12 Natalia: som [samerna använder  
13 Nasreh:     [en re::n  
14 Joakim: ha::. 

Payam svarar att det är ett djur (r. 3) medan Joakims svar är en lek med ord där 
han associerar till adjektivet ren som när man har duschat (r. 4). Rollspelet går 
nu ut på att ”föräldrarna” förklarar vad det i samekulturen centrala ordet ren 
betyder framför allt för Joakim som i spelet låtsas att han missuppfattat ordets 
betydelse. På Natalias uppmaning (r. 6) pekar Nasreh på en leksaksfigur som 
står på golvet och förklarar för Joakim: de här är en ren de e en 
dju::r (r. 9–10). Ingen av eleverna anmärker på Nasrehs felaktiga val av 
genus i uttrycket en dju::r. Hennes språkanvändning fungerar alltså i 
elevernas praktiska arbete med att tillsammans hitta på och öva in ett rollspel. 
Joakim fortsätter spelet med att fråga vad det är för slags djur (r. 11) och Natalia 
och Nasreh hjälps åt att besvara frågan (r. 12–13). Joakim bekräftar att han 
förstått med ha:: (r. 14).  

I den här uppgiften har eleverna fria händer att utforma ett rollspel som ska 
handla om en konflikt i en samefamilj. Det är värt att notera att Nasreh, som är 
andraspråkstalare, gör ordförståelse till en huvudfråga i interaktionen mellan 
rollspelets föräldrar och barn (r. 1). Vidare kan iakttas att Payam som andra-
språkstalare och Joakim som förstaspråkstalare svarar på olika sätt på den fråga 
de får om vad ordet ren betyder. Payam ger ett korrekt svar som om det vore en 
äkta fråga (r. 3) medan Joakim leker med ordet som ett bidrag till rollspelet (r. 
4). Det sätt som eleverna deltar på kan här vara ett uttryck för deras olika 
språkliga erfarenheter och bakgrunder.  

För ett närmare studium av deltagandet har eleverna kategoriserats som elever 
med svenska som modersmål (svm) och elever med svenska som andraspråk 
(sva). Kategoriseringen bygger på etnografiska uppgifter som jag samlat in i min 
tidigare kartläggning av klasserna (Gröning 2003). Med ett CA-perspektiv får 
sociala kategoriseringar som språkbakgrund relevans först när sådana kategorier 
blir tydliga i konkreta samtalshändelser och får betydelse för hur ett samtal 
utvecklas (Goodwin & Heritage 1990, Schegloff 1991). Det hör samman med att 
sociala roller och identiteter är dynamiska och föränderliga under ett samtals-
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förlopp eller som Pomerantz & Fehr (1997:66) uttrycker det: ”Persons who 
occupy different positions in some status or power hierarchy do not necessarily 
make that difference the basis for all and every interaction between them”. Den 
här föreliggande studien visar på vissa interaktionella konsekvenser av att 
eleverna har varierande språkbakgrund, något som framför allt blir tydligt 
genom det sätt på vilket de medverkar i språkrelaterad problemlösning. 

6.2 Deltagande som turtagning  
Elevernas deltagande undersöks här med turtagningsanalys. Med en sådan 
analys tydliggörs hur eleverna ordnar sitt deltagande interaktivt och socialt: vem 
som ställer frågor och vem som besvarar dem, vem som inleder ordsökningar 
och vem som fullföljer dem samt vem som korrigerar och vem som blir 
korrigerad av kamraterna i gruppen. Liksom i vardagliga samtal har eleverna i 
utgångsläget likvärdiga turtagningsrättigheter: det finns inga officiellt utvalda 
experter och det är inte på förhand bestämt vem som ska tala med vem, när eller 
hur. Vem som helst av eleverna har rätt att initiera språklig problemlösning och 
vem som helst kan bidra med responser. Genom att följa turtagningen blir det 
tydligt vilket inflytande elever med olika språkbakgrund har över reparations-
arbetet samt vilka roller eleverna intar i förhållande till varandra. I de här 
undersökta språkligt blandade grupperna studeras särskilt vilka som tilldelas och 
vilka som tar på sig roller som mer eller mindre språkligt kunniga deltagare.  

6.3 Deltagande i språkrelaterade episoder   
Analysen av elevernas deltagande utgår från det tidigare skissade kontinuet 
(figur 1) där språkrelaterade episoder definierats som fråga/svar-, ordsöknings- 
och korrigeringssekvenser med avseende på observerade samtalspraktiker. 
Fråga/svar- och ordsökningssekvenser har gemensamt att de initieras med 
hjälpsökande handlingar: någon ställer en språkligt inriktad fråga eller någon 
avbryter sitt tal och lämnar plats för andra i gruppen att hjälpa till med en 
språklig formulering. I korrigeringssekvenser riktas rättelser mot en elev i 
gruppen utan att eleven själv har begärt någon hjälp. I de här sekvenserna blir 
det samtidigt tydligt hur eleverna deltar som experter och nybörjare, relativt i 
förhållande till varandra.20 Att söka andras hjälp, direkt eller indirekt, kategori-
seras här som nybörjarhandlingar medan att besvara frågor, producera ifyllnader 
eller att korrigera kategoriseras som experthandlingar. 

                                           
20 Begreppen experter och nybörjare används här för att beskriva det sätt som eleverna deltar i förhållande till 

varandra. Nybörjare refererar alltså inte till en bestämd språkfärdighetsnivå.  
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Elevernas deltagande i de här processerna bildar ett övergripande mönster 
sammanställt i figur 2. Sammanställningen visar hur elever med svenska som 
andraspråk (sva) och elever med svenska som modersmål (svm) deltar med 
initiativ och responser i fråga/svar-, ordsöknings- och korrigeringssekvenser. 

 
     fråga/svar-sekvenser 
 

     ordsökningssekvenser 
 

     korrigeringssekvenser 
  

     intiativ: sva 
     respons: sva och svm 
     

     initiativ: sva 
     respons: sva och svm 
 

     initiativ: sva och svm 
     respons: sva 
 

Figur 2.  Elever med olika språkbakgrund. Deltagande i språklig 
problemlösning. 

Av sammanställningen framgår det att fråga/svar- och ordsökningssekvenser 
genomgående initieras av andraspråkstalare medan responser produceras av 
både första- och andraspråkstalare. Korrigeringar initieras av både andraspråks- 
och förstaspråkstalare men är genomgående riktade mot andraspråkstalare. 
Responser i korrigeringssekvenserna produceras följaktligen av andraspråks-
talare.  

Mönstret tyder på att elevernas deltagande i viss mån har samband med deras 
språkbakgrund. Det är andraspråkstalare som står för initiativen i fråga/svar-
sekvenser och i ordsökningar och det är uteslutande mot andraspråkstalare som 
korrigeringar riktas. Samtidigt framgår det att eleverna inte i varje språkrelaterad 
episod deltar i fasta roller som experter och nybörjare på et förutsägbart sätt. 
Förstaspråkstalande elever har ingen given auktoritet som språkligt kunniga 
deltagare utan både första- och andraspråkstalare bidrar med språkliga kun-
skaper i fråga/svar- och ordsökningssekvenser samt initierar rättelser av andra-
språkstalande kamraters formuleringar. Elevernas roller som experter och 
nybörjare är alltså flytande och deras agerande som mer eller mindre språkligt 
kunniga deltagare kan inte entydigt förklaras utifrån språkbakgrund. I det 
följande beskrivs hur elevernas roller som experter och nybörjare förhandlas 
fram från moment till moment, först i fråga/svar- och ordsökningssekvenser, 
därefter i reparationssekvenser.  

6.3.1 Initiativ och respons i fråga/svar- och ordsökningssekvenser 

När andraspråkstalare söker kamraternas hjälp med språkliga problem genom att 
ställa frågor eller initiera ordsökningar deltar de i samtalen med nybörjar-
handlingar. Det betyder dock inte att elever som håller på att lära sig svenska är 
passiva samtalsdeltagare som låter sig kontrolleras av sina kamrater. Andra-
språkstalarna är tvärtom aktiva deltagare som får inflytande över samtalens 
förlopp. När de ställer autentiska frågor eller initierar ordsökningar bidrar de till 
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att språkliga kunskaper talas fram och de påverkar därmed själva ramarna för sitt 
språkliga lärande.  

Av de tidigare återgivna utdragen 2–9 framgår att både elever med svenska 
som modersmål och elever med svenska som andraspråk besvarar frågor och 
bidrar med ifyllnader vid ordsökningar. I utdrag 15–17 presenteras ytterligare tre 
samtalsavsnitt som tydliggör hur både första- och andraspråkstalande elever 
bidrar med lösningar på språkligt ställda problem.  

Förstaspråkstalare ger respons 

Hannah (svm) och Siri (svm) hjälps här åt att besvara den fråga som Elham (sva) 
ställer. Det sker i samband med att Elham skriver ner de ord som eleverna 
bestämt sig för att anteckna: förskola och daghem. Elham aktualiserar ett 
problem med textens disposition när hon frågar var på papperet orden ska 
antecknas (r. 1). Hon riktar frågan till Hannah (r. 1) som i sin tur svarar med 
hjälp av Siri. Tillsammans uppmanar de Elham att anteckna orden förskola och 
daghem under rubriken svåra ord (r. 3–8).  
 
Utdrag 15 Förstaspråkstalare (S3) 
 
1 Elham: ska ja skriva här förskola å daghem.((tittar på 
2         Hannah)) 
3 Hannah: � a men(h) skriv på or:d,= 
4 Siri:   � =på svåra o:rd, 
5 Elham: mm 
6 Hannah: � skriv o:rd som rubrik. 
7 Siri: ja o:rd(h), ((pekar på Elhams anteckningar)) 
8       svår[a o:rd,  
9 Hannah:     [hhh      
10 Elham: ((skriver)) �jaa visst(h)  
11 Hannah: jamen [du 
12 Siri:       [skriv or:d. 
13 Elham: ((skriver)) 
14 Hannah: ((följer Elhams anteckningar))ja jättebra. 

Hannah, som följer skrivarbetet, godkänner Elhams anteckningar med 
kommentaren ja jättebra (r. 14), vilket tyder på att Elham har hörsammat 
kamraternas uppmaningar.  

Andraspråkstalare ger respons 

Eleverna diskuterar varför samebarnen tidigare inte fick tala samiska i skolan. 
Boshra (sva) håller på att anteckna den föreslagna synpunkten att det berodde på 
att lärarna inte kunde tala samiska. Hon läser högt samtidigt som hon antecknar, 
avbryter sig mitt i en formulering och vänder sig mot Emma (svm) som för att få 
hennes hjälp med att fullfölja ordsökningen (r. 1–2).  
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Utdrag 16 Andraspråkstalare (S6)  
 
1 Boshra: ((läser i sina anteckningar)) lärarna kanske (.) 
2        inte kunde ((vänder sig mot Emma))[för- 
3 Mehdi: �  [inte  
4        försto:g samisk[a 
5 Boshra:                [ja: ((skriver och högläser  
6        samtidigt)) <<fö::r sto::g >> 

Det blir Mehdi (sva) som producerar ett förslag till fortsättning på det avbrutna 
yttrandet (r. 3–4). När Boshra i nästa steg yttrar ja: (r. 5) och upprepar 
<<fö::r sto::g >> samtidigt som hon antecknar, accepterar hon Mehdis 
bidrag. 

Både första- och andraspråkstalare ger respons 

I följande fall deltar alla elever i gruppen i ordsökning. Frågan som eleverna 
arbetar med handlar om varför inte alla får tala sitt modersmål i skolan. Sarah 
(sva) sammanfattar i skrift vad gruppen kommit fram till. Genom att avbryta en 
pågående formulering (r. 1–2) inbjuder hon kamraterna att hjälpa till med 
sammanfattningen.  
 
Utdrag 17 Första- och andraspråkstalare (S5)  
 
1 Sarah: >lärarna tror säkert att ja pratar om- att dom 
2        pratar strunt om- < ((högläser sina  
3       anteckningar))  
4 Charlotte:� om om [dom. 
5 Lukas:    �       [elever. 
6 Charlotte: om andra, 
7 Sarah: om and[ra ((skriver)) 
8 Daniel: �    [om andra (.) elever(h). 
9 Sarah: ((skriver)) 
10 Charlotte: men du behöver inte skriva ele:v nu ((vänder sig  
11        mot Sarah)) skriv [ba- 
12 Sarah:                   [ja skriv ba om andra (   ) 

När Sarah avbryter sitt tal och sitt skrivande (r. 1–2) producerar Lukas (svm) 
och Charlotte (svm) samtidigt var sitt förslag till fortsättning. Charlottes ifyllnad 
om om dom (r. 4) går ut på att lärarna tror att elever som talar ett annat språk 
än svenska i klassrummet pratar strunt om lärarna. Lukas bidrag elever (r. 5) 
går ut på att eleverna pratar strunt om andra elever. Charlotte föreslår då om 
andra (r. 6), vilket kan innefatta både lärare och elever. Sarah tycks med sin 
upprepning och sitt skrivande godkänna Charlottes förslag (r. 7). Samtidigt (r. 8) 
upprepar även Daniel (sva) om andra men han lägger till elever(h) i 
samstämmighet med Lukas tidigare förslag. Charlotte avvisar Daniels synpunkt 
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när hon vänder sig till Sarah och instruerar henne att hon inte behöver skriva 
elev (r. 10). Sarah går med på Charlottes instruktioner: ja skriv ba om 
andra (r. 12). 

I det här avsnittet bidrar alla elever i gruppen med olika förslag till fortsatt 
formulering. Under processen hävdar Charlotte sitt förslag gentemot Lukas och 
Daniels och det blir hennes formulering som godkänns och antecknas av Sarah. 
Alla får komma till tals men det är Charlotte som hävdar sig och som ges 
tolkningsföreträde i formuleringsarbetet.  

6.3.2 Syntaktiska tillägg och mottagaranpassning 

I fråga/svar-sekvenserna förekommer ett särskilt slags experthandling när extra 
information fogas till ett redan producerat svar. Den här typen av förtydligande 
eller instruerande syntaktiska tillägg produceras av både förstaspråks- och 
andraspråkstalande elever. De tillägg som redovisas i utdrag 18–20 rör språkliga 
fenomen som ordbildning, stavning och ordförklaring.  

Tillägg: ordbildning 

Under en diskussion om vad ordet förskola betyder nämner eleverna både 
daghem och dagis. När Elham (sva) ska anteckna vad ordet förskola betyder 
frågar hon de andra vilket av orden som ska antecknas (r. 1). Hennes fråga är en 
begäran om hjälp med ett stilistiskt val vilket tyder på att hon orienterar sig mot 
skriftspråkets normer när hon antecknar. Det är Hannah (svm) som kommer med 
svaret och hon undviker den talspråksnära varianten dagis till förmån för 
daghem som kan sägas representera vardagligt skriftspråk (r. 2) Hon hjälper 
därmed Elham att differentiera mellan olika uttryck i samband med en 
skriftspråklig formulering.  
 
Utdrag 18 Ordbildning (S3)  
 
1 Elham: okej dagis eller daghem, 
2 Hannah:� jaa daghem h som da:g å sen hem. 
3       (.) ((Elham skriver)) 

Utan att ha blivit ombedd utökar Hannah sitt svar med en beskrivning av hur 
ordet är sammansatt: som da:g å sen hem (r. 2). Genom att lösa upp ordet 
i dess två beståndsdelar lägger hon till ytterligare en språklig aspekt som 
tydliggör principerna för hur ordet är bildat. Elham skriver som tecken på att 
hon accepterar svaret (r. 3).  
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Tillägg: stavning 

I utdrag 19 (tidigare redovisat som utdrag 4) antecknar Boshra (sva) gruppens 
svar samtidigt som hon frågar om känner stavas med två n (r. 1).  
 
Utdrag 19 (S6) Bokstavering 
 
1 Boshra:  >stavas känner me två n<=((skriver, tittar på 
2         papperet)) 
3 Teresia: =känner kä::[ner ((vänder sig mot Boshra)) 
4 Boshra:             [ja jag vet ((skriver)) 
5 Mehdi: [me två n ((vänd mot Boshra)) 
6 Boshra: [((skriver och mumlar)) 
7 Mehdi: � de ä med ä: också (.)  
8 Teresia: (     ) 
9 Mehdi: � k ä [n n e r ((bokstaverar)) 

Teresia (svm) ger ett svar som Boshra avvisar varefter Mehdi (sva) bekräftar 
Boshras förslag (r. 5) och lägger till att ordet stavas med ä (r. 7) för att slutligen 
bokstavera hela ordet (r. 9). 

Tillägg: ordförklaring 

Anna (svm) högläser uppgiftstexten och visar de bilder som hör till texten för 
kamraterna i gruppen. Zaman (sva) pekar på en av bilderna och frågar vad den 
föreställer (r. 1–2). Anna svarar att det är berg (r. 5) och efter Zamans 
bekräftande respons (r. 6) lägger hon till: men de här ä liksom 
kalfjäll (r. 7). 
 
Utdrag 20 Ordförklaring (S2)  
 
1 Zaman:  va ä de där för nåt de där svarta,((pekar på  
2       bilden)) 
3 Anna:  va:? ((tittar på bilden)) 
4 Zaman: (de där) svart[a 
5 Anna:               [de e be:rg. 
6 Zaman:  ah[a 
7 Anna: �   [men de här ä liksom kalfjäll. 

Den typ av tillägg som redovisas i utdrag 18–20 kan vara ett uttryck för talarens 
anpassning till mottagarens förväntade kunskaper. Den som besvarar frågan, 
experten, utformar sitt svar och sin hjälp till det kunskapsbehov som fråge-
ställaren, nybörjaren, antas ha (Drew 1991:22).  

Att samtalsdeltagare orienterar sig mot varandra med mottagaranpassning 
(recipient design) är grundläggande för att de ska uppnå gemensam förståelse 
under samtalets gång (Goodwin & Heritage 1990, Sacks et al. 1974). Sådana 
anpassningar kan vara problematiska i det moderna samhället där samtals-
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deltagare ibland är osäkra på vilka kunskaper man har gemensamt (Linell & 
Luckman 1991:17). Resonemanget kan tillämpas på de här undersökta fler-
språkigt heterogena klasserna där eleverna inte kan vara säkra på vad 
andraspråkstalande kamrater kan och hur ett svar ska utformas för att kamraten 
ska förstå. I de här redovisade tilläggen ger eleverna information som inte har 
efterfrågats och responserna kan därmed ses som anpassade till ”nybörjare” som 
antas behöva veta mer än vad de frågat om. Det är en typ av mottagaranpassning 
som innebär en underskattning av mottagarnas kunskaper. När andraspråkstalare 
ställer frågor utsätter de sig alltså samtidigt för experthandlingar där de blir 
bemötta som språkligt okunniga som får ta emot kamraternas övertydliga svar. 

6.3.3 Initiativ och respons i korrigeringar 

I de korrigeringssekvenser som ingår i de undersökta samtalen blir en elev rättad 
av sina kamrater utan att han eller hon har efterfrågat det. Av analysen framgår 
det att korrigeringarna initieras både av första- och andraspråkstalande elever 
men själva korrigeringarna är som tidigare nämnts uteslutande riktade mot 
andraspråkstalare. Korrigeringar kan ses som experthandlingar av socialt känslig 
natur eftersom de förutom att de innebär rättelser också kan innehålla kritik eller 
anspelningar på bristande kompetens (Jefferson 1987). Statusfrågor och makt-
spel blir därför särskilt tydliga i förhandlingar som tar formen av öppna rättelser.  

Klassrumsstudier inom den sociokulturella traditionen tenderar enligt Mehan 
(1998) att redovisa förenklade beskrivningar av lärandet där konflikter som 
uppstår i expert–novis-interaktion ofta lämnas oredovisade: ”Teaching and 
learning is represented as a consensual process that proceeds effortlessly from 
knowledgeable experts to inexperienced novices” (ibid.:263). I de aktuella 
samtalsavsnitten bekräftas Mehans iakttagelser att konflikter och motstånd kan 
vara kännetecknande för socialt samspel i lärprocesser. Det blir tydligt i de 
utdrag som följer där andraspråkstalare som får rättelser riktade mot sig inte 
accepterar rättelserna som entydiga sanningar utan bemöter kamraternas kom-
mentarer med förhandlingar, avvisande eller motstånd. 

Avvisad korrigering av bokstavsutformning  

Boshra (sva) antecknar ordet kanske under kamraternas övervakning. När 
Teresia (svm) anmärker på Boshras bokstavsutformning (r. 2) bemöter Boshra 
anmärkningen med ett skämtsamt svar (r. 4).  
 
Utdrag 21 Skrivstils-K (S6) 
 
1 Teresia: ((tittar på Boshras anteckningar)) 
2        varför gjorde du skrivstils K för?  
3 Boshra:  ((skriver samtidigt som hon talar)) 
4        � därför ja tycker de e roligt å göra de. 
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Med sin respons avvisar Boshra initiativet till korrigering och uttrycker 
samtidigt att hon inte är öppen för Teresias kommentarer. 

Avvisad korrigering av ordform

Binyam (sva) högläser en av uppgiftsfrågorna, tittar upp mot gruppen och 
lämnar utrymme för kamraterna att besvara frågan (r. 1–2). Fatimeh (sva) 
kommer med ett förslag till svar (r. 3) som får en anmärkning av Binyam (r. 4). 
Med Binyams anmärkning aktualiseras den grundläggande frågan hur pronome-
net de ska används i tal respektive i skrift. 
 
Utdrag 22 Dom eller de? (S1) 
 
1 Binyam:    ((högläser)) varför blev Katarina rädd för ba- h  
2          barnen h på gatan. ((tittar upp mot gruppen)) 
3 Fatimeh: därför att de kallade henne för Lappdjävel.  
4 Binyam: dom. ((tittar mot Fatimeh)) 
5 Fatimeh: a:[a. ((nickar, tittar mot Binyam)) 
6 Binyam:   [inte de: 
7 Fatimeh:� jamen och de e samma sak, 

När Fatimeh gett sitt förslag till svar på frågan (r. 3) tittar Binyam mot henne 
och korrigerar hennes skriftspråksuttal av pronomenet de genom att omfor-
mulera det till dom (r. 4). Fatimehs respons (r. 5) tyder på att hon ställer sig 
frågande till Binyams omformulering samtidigt som Binyam förtydligar sin 
korrigering genom att säga inte de: (r. 6). Fatimeh avvisar korrigeringen 
genom att hävda att de e samma sak (r. 8).  

Avvisad korrigering av ordanvändning  

Av särskilt intresse för att belysa elevernas deltagande som experter och 
nybörjare är det tidigare redovisade utdraget 13. Här håller Elham (sva) på att 
anteckna kamraternas svar på uppgiftsfrågorna när Hannah (svm) pekar ut ett 
problem i Elhams skriftliga formulering: nämen hh i: kåser(h)(r. 3). 
Elham rättar inte till det utpekade felet utan avvisar korrigeringsinitiativet 
genom att hänvisa tillbaka till Hannah och Siri (svm): a ni: sa ju de (r. 
4). 
 
Utdrag 23 Ordanvändning (S3)  
 
1      (.)((Elham skriver, Hannah följer med i  
2          anteckningarna)) 
3 Hannah: nämen hh i: kåser(h). ((tittar mot Elham)) 
4 Elham: � a ni: sa ju de.((lyfter handen, tittar mot Siri 
5         och Hannah)) 
6 Hannah: [ne:eh 
7 Siri: [ne:eh vi sa: [va- ((suddar i E:s anteckningar)) 
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8 Hannah:               [kå:ser .h man kan inte sitta i: en  
9       kåsa å tälja en kåsa.((vänder blicken mot Siri)) 
10 Siri:  ha ha ha ((tittar mot Hannah)) 
11       ((Elham skriver)) 
12 Hannah: liksom kåser jamen de e precis muggar som man 
13        dricker ur.((vänd mot Elham)) 
14 Siri: kåser,(.)(räcker suddgummit till Elham)) 
15   punkt. ((pekar på papperet)) �gör de 
16 Hannah: a jamen läs där igen Elham,((mot Elham)) 
17 Elham: okej dom vuxna sågar av .hh bucklarna på trädet  
18       sen täljer barnen h kåser. 

Elhams avvisande (r. 4) leder till en fortsättning där Hannah och Siri tar kontroll 
över reparationsarbetet och utövar sin expertis över Elham. Siri suddar i Elhams 
text (r. 7) och Hannah påpekar att man inte kan sitta i en kåsa och tälja en kåsa 
(r. 8–9). Hon söker stöd för sitt påpekande hos Siri (r. 9) som skrattar 
instämmande (r. 10). Hannah går vidare i sitt expertarbete med att förklara för 
Elham vad ordet kåsa betyder (r. 12–13). Avslutningsvis ber hon Elham att läsa 
upp det hon skrivit som för att kontrollera att det blivit rätt (r. 16). Elham 
besvarar uppmaningen med okej (r. 17) vilket kan vara tecken på ett motvilligt 
samarbete där hon läser upp det hon har skrivit bara för att hon blivit ombedd att 
göra det.  

I det här avsnittet är det troligt att elevernas deltagande i reparationsförloppet 
har samband med skillnader i deras språkkunskaper. När Hannah läser upp 
Elhams formulering markerar hon ett problem som Elham får möjlighet att själv 
rätta till. Att Elham i nästa steg inte korrigerar det utpekade uttrycket kan bero 
på att hon inte vet vad ordet kåsa betyder och att hon därför saknar den språkliga 
förståelse som krävs för att hon ska kunna rätta sig själv. Det gör henne 
samtidigt sårbar för kamraternas kommentarer. Hannah och Siri upprepar 
Elhams formulering, skrattar åt den, ger tillrättaläggande förklaringar och 
kontrollerar att hon fått det rätt till slut. Genom sitt samspel antyder de brister i 
Elhams kompetens och hon blir behandlad som en nybörjare som utsätts för 
kamraternas experthandlingar. 

6.3.4 Enspråkigt eller flerspråkigt perspektiv?  

Den språkliga mångfalden bland eleverna blir särskilt tydlig i samtal 5, där de 
gruppuppgifter som eleverna diskuterar handlar om flerspråkighet i skolan. Det 
är Sarah (sva) som är gruppens sekreterare och de korrigeringar som riktas mot 
henne medan hon formulerar gruppens synpunkter rör inte språkliga fel utan har 
att göra med elevernas olika förståelse och erfarenheter av flerspråkighetsfrågor. 
I de sekvenser som följer förhandlar eleverna om sina identiteter som enspråkiga 
respektive flerspråkiga. De här förhandlingarna sker under samtalets yta snarare 
än som direkta kommentarer om språkbakgrund eller språkkompetens. När 
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elevernas perspektiv ställs mot varandra dominerar det enspråkiga perspektivet 
och blir till slut det som får stå för gruppens gemensamma svar.  

Från jag till vi

Den fråga som eleverna diskuterar i utdrag 24 handlar om för- och nackdelar 
med att elever talar sina olika modersmål i klassrummet. När Sarah läser upp det 
hon håller på att formulera blir hon korrigerad av Lukas (svm) (r. 3) vars 
korrigering understöds av Charlotte (svm) (r. 5).  
 
Utdrag 24 Jag eller vi? (S5) 
 
1 Sarah: ja ja skriv- såhär(h) ja tycker att de e rätt 
2        så bra att prata= 
3 Lukas: � =vi:= 
4 Sarah: =eh vi: tycker att de e [ganska bra att att- 
5 Charlotte:                         [skriv först vi:      
6       (.) ((Sarah skriver)) 
7 Sarah:  vi:(.) 
8 Charlotte: tycker (.) 
9 Sarah: oke:[j 
10 Charlotte:     [va tycker vi?  

Sarah accepterar Lukas omformulering av jag till vi utan invändningar (r. 4). 
Charlotte säkerställer omformuleringen genom att uppmana Sarah skriv 
först vi: (r. 5). Korrigeringen av jag till vi innebär samtidigt ett byte av 
perspektiv där Sarahs erfarenheter av att vara flerspråkig inte får utrymme. 
Charlottes efterföljande fråga (r. 10) antyder att det kan bli svårt att hitta en 
synpunkt som är gemensam för alla i gruppen.  

Från jag till dom

I samtalets fortsättning byter Sarah vid ett tillfälle självmant från jag till dom när 
hon antecknar svar på frågan varför elever inte får tala sina olika modersmål i 
skolan.  
 
Utdrag 25 Jag eller dom? (S5) 
 
1 Sarah: � >lärarna tror säkert att ja pratar om-  
2         att dom pratar strunt om- < ((högläser sina  
3        anteckningar)) 

Med sin självreparation från jag till dom övergår hon från att tala som 
flerspråkig elev till att tala som sekreterare och talesman för hela gruppen.  
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Från känns till skulle kännas

Samma perspektivskillnader ligger till grund för den reparation som initieras av 
Charlotte i utdrag 26 (tidigare kommenterat som utdrag 9). Frågan som eleverna 
håller på att besvara är hur det känns för elever som inte får tala sitt modersmål i 
skolan. Sarah formulerar med hjälp av Lukas inledningen till ett svar på frågan 
(r. 2–5) men hon blir korrigerad av Charlotte som föreslår skulle kännas i stället 
för känns (r. 7). Sarah accepterar Charlottes omformulering genom att upprepa 
den (r. 8) men Charlotte understryker sin korrigering genom att uppmana Sarah 
att skriva det hon föreslagit (r. 9).  
 
Utdrag 26 Kännas eller skulle kännas? (S5) 
 
1 Sarah: ((tittar upp mot gruppen)) 
2          jamen men vi skriv- ba- [ah-  
3 Lukas:                         [hur de känn[s. 
4 Sarah:                                     [vi- vi  
5         � tycker att h de:(.)känns (.)((tittar först mot  
6           Lukas, sedan mot Charlotte)) 
7 Charlotte:�att de skull:e kännas.= 
8 Sarah:  =att de >skulle kännas<,((tittar mot Charlotte)) 
9 Charlotte: skriv <<att de skulle>>, 

Sarahs formulering vi- vi tycker att h de:(.) känns motiveras av 
att hon har egna erfarenheter av hur det känns att inte tala sitt modersmål i 
skolan. För Charlotte, som är enspråkigt svensktalande, är frågan hypotetisk, och 
hon markerar med ändringen från presens till konditionalis att det är en tänkt 
situation för henne. Med sina handlingar framhåller hon samtidigt sitt eget 
perspektiv på bekostnad av Sarahs.  

Från tycker till tror

Följande korrigering inträffar i en fortsatt diskussion om hur det känns att inte 
tala sitt modersmål i skolan. Sarah sammanfattar det gruppen kommit fram till 
hittills: vi tycker att det h skulle h kännas h (r. 1). Sarahs 
tycker omformuleras av Charlotte till tror (r. 3).  
 
Utdrag 27 Vi tycker eller vi tror? (S5) 
 
1 Sarah:  �  vi tycker att det h skulle h kännas h 
2 Lukas:  [här har ja-  
3 Charlotte:�[vi tro:r vi tro:r skare väl va. 
4 Sarah:  nemen [vi 
5 Charlotte:        [vi tro:r h vi tycker för ja [å 
6 Sarah:                                        [jaha:h, 
7          ((suddar)) 
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Sarah avvisar först omformuleringen (r. 4) men innan hon har fullföljt 
avvisandet upprepar Charlotte med betoning vi tro:r (r. 5) och fortsätter 
med att påbörja en förklaring (r. 5). Sarah accepterar omformuleringen utan att 
invänta förklaringen genom att yttra ett motvilligt jaha:h, samtidigt som hon 
suddar i anteckningarna (r. 6–7).  

De uppgifter som eleverna i diskuterar i samtal 5 kan lätt anknytas till deras 
egen verklighet och kan inbjuda till att de delar med sig av egna erfarenheter av 
och kunskaper om flerspråkighet. I de fall som redovisas här får Sarahs 
flerspråkighetsperspektiv inget gensvar utan det är det enspråkiga perspektivet 
framfört av Charlotte och Lukas som får företräde. Det tyder på att även om alla 
elever i gruppen har samma möjligheter att komma till tals har de inte samma 
möjligheter att få sina synpunkter hörda och godkända.  
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7 Språkliga frågor som blir föremål för 
elevernas förhandlingar
Med studiens andra delfråga (1.2) undersöks vilka språkliga frågor som blir 
föremål för elevernas förhandlingar. Av de hittills redovisade utdragen framgår 
det att de frågor som uppmärksammas hör nära samman med det ämnesområde 
som eleverna arbetar med. Samtidigt kan konstateras att de språkliga frågor som 
eleverna engagerar sig i inte finns formulerade i uppgifterna i förväg utan de 
representerar elevernas egna problem, sådana som de själva ser som angelägna 
att uppmärksamma och lösa för att nå gemensam förståelse under arbetets gång 
(members’ phenomena; Mehan 1991:75). En genomgång av episoderna visar att 
elevernas problemlösningar omfattar två språkliga områden: ämnesmässiga ord 
och uttryck samt skriftspråksfrågor. 

7.1 Ämnesmässiga ord och uttryck 
De uppgifter som eleverna arbetar med ingår i SO-ämnet och är, som tidigare 
nämnts, samlade under temat ”Samerna som minoritetsgrupp i det svenska 
samhället”. Elevernas orientering mot uppgifterna visar sig bl.a. i de lexikala 
frågor som görs till föremål för utredning. Det gäller ämnesrelevanta ord och 
uttryck med anknytning till temat, som näver (utdrag 2), lasso (utdrag 5), 
inriktning (utdrag 6), björkskog (utdrag 7), kasta lasso (utdrag 8), ö (utdrag 12), 
kåsor (utdrag 13), daghem (utdrag 18) och kalfjäll (utdrag 20). 

I de språkrelaterade episoder som här inte har återgetts med samtalsutdrag 
uppmärksammas och repareras flera liknande lexikala fenomen som logotyp, 
rasist (samtal 1), kastrerar, matematisk (samtal 2), material, trä (samtal 3), 
positivt, (kniv)blad (samtal 4), färdas, modersmålsundervisning (samtal 5) samt 
lava och släktingar (samtal 6).  

7.2 Skriftspråksfrågor  
Under smågruppsarbetet pågår samtal, läsning och skrivande som komple-
mentära aktiviteter: eleverna högläser uppgifterna för varandra, de diskuterar sig 
fram till svar på frågorna och svaren skrivs ner som gruppens gemensamma 
svar. Att eleverna ska komma överens om ett svar som ska antecknas leder till 
förhandlingar om skriftspråksfrågor. De här förhandlingarna är intressanta att 
undersöka mot bakgrund av elevernas ålder och klassernas flerspråkiga 
sammansättning. I studier av elevers språkutveckling beskrivs elever i 10–11 
årsåldern, som de här deltagande eleverna, vara i en period av intensiv socialisa-
tion in i skriftspråkskulturen (Anward 1983, Skjelbred 1992). Detta märks i de 
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här undersökta samtalen i elevernas utforskande av skriftspråksanvändning och i 
deras engagemang i att formulera sina budskap i överensstämmelse med 
skriftspråket.  

Skillnaden mellan tal och skrift kan vara så betydande att skolspråksforskare 
ibland jämför skriftspråkssocialisation med tillägnandet av ett nytt språk 
(Skjelbred 1992:259). Att uttrycka sig i skrift kan därför vara en komplicerad 
uppgift för de elever som samtidigt håller på att lära sig svenska som sitt 
andraspråk. Det blir tydligt i de här undersökta episoderna där den som har 
ansvaret för att skriva ner svaren (”sekreteraren”) i 5 av de 6 grupperna är en 
andraspråkstalande elev. När skriftspråksanvändning blir ett problem för den 
som för anteckningarna bidrar kamraterna oftast till att problemen löses.  

Av de återgivna samtalsavsnitten framgår att eleverna uppmärksammar frågor 
som rör stavning (utdrag 3 och 4), samband mellan uttal och stavning (utdrag 
29), bokstavsutformning (utdrag 11 och 21), interpunktion (utdrag 13), 
morfologi (utdrag 28), ordbildning (utdrag 18), syntaktisk form (utdrag 11), 
stilval (utdrag 18), textorganisation (utdrag 15) samt sammanfattning av 
synpunkter (utdrag 17). 

Vissa förhandlingar i elevernas samtal rör grundläggande skriftspråksfrågor 
som stavning och bokstavsutformning. I andra förhandlingar är eleverna 
engagerade i att organisera framförda idéer i sammanfattning eller att ställa olika 
förslag mot varandra, vilket är exempel på litterata aktiviteter typiska för kun-
skapsinriktad språkanvändning i skolans ämnesundervisning (Hicks 1995:58–
59). Det förekommer t.ex. i utdrag 17 där eleverna gemensamt formulerar 
gruppens synpunkter i sammanfattning samt i utdrag 12 där eleverna förhandlar 
om olika lösningar på ett problem som de gör explicit.  

7.3 Språkförklaringar 
Elevernas problemlösningar är informella och praktiskt betingade i den 
meningen att förklaringar eller hänvisningar till regler är sällsynta. Deras 
språkarbete skiljer sig på så sätt från arbetet i traditionella, lärarledda språk-
lektioner där språkfrågor ofta lyfts fram och förklaras med referens till gramma-
tiska regler. 

I de här undersökta episoderna finns endast ett fall där en språklig korrigering 
följs av en förklarande motivering. Det återges i utdrag 28 där eleverna 
diskuterar varför det är viktigt att kunna sitt modersmål. Boshra antecknar 
gruppens synpunkter samtidigt som kamraterna följer med i hennes skrivande (r. 
1–2). Mehdi dikterar bit för bit vad Boshra ska skriva och det svar som de 
tillsammans formulerar är att man måste kunna prata med sina föräldrar (r. 3–6). 
Under tiden Boshra skriver ger Mehdi henne stavningsinstruktioner: sina 
stavas me två n (r. 8–9). 
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Utdrag 28 Sina eller sinna? (S6)  
 
1 Boshra: ((skriver, de andra tre lutar sig fram över  
2     texten)) 
3 Mehdi:  ((följer med i texten, dikterar))man måste  
4        kunn�a:h (.) prat[a 
5 Boshra: ((skriver))      [<pra:ta med si:[na>  
6 Mehdi:                                    [för�äldrar(h), 
7 X:  .hja (h) 
8 Mehdi: ((följer Boshras anteckningar)) sina stavas me  
9        två n.= 
10 Boshra:  =nä de gör de inte a:lls. 
11 Mehdi: [(de gör de väl) 
12 Teresia:� [sinna blir de då ((tittar mot Mehdi)) 

Boshra avvisar stavningsinstruktionen (r. 10) och Teresia instämmer i 
avvisandet genom att titta mot Mehdi och förklara att ordet då skulle uttalas 
sinna (med kort vokal) (r. 12). Med sin motivering pekar hon på det 
principiella samband mellan uttal och stavning som innebär att dubbelteckning 
av konsonant (med vissa undantag) är fonologiskt motiverad. Det tyder på att 
hon har skriftspråksbilden klar för sig och att hon är förtrogen med grund-
läggande stavningsregler som hon förklarar på samma sätt som en lärare skulle 
kunna tänkas göra det. I det här fallet är Teresia en resurs för de kamrater för 
vilka sambandet mellan ljud- och skriftbild inte är lika genomskinligt.  

7.4 Språkriktighet
Av de hittills redovisade utdragen framgår att eleverna tillsammans resonerar sig 
fram till språkliga lösningar som är godtagbara ur språkriktighetssynpunkt. Det 
har i sin tur betydelse för hur man som forskare eller lärare kan förstå något av 
de omständigheter för språkligt lärande som konstitueras i elevsamtal. För-
handlingarna som följer här representerar ett undantag till iakttagelsen om 
språkriktighet: eleverna kommer här fram till en lösning som avviker från 
språknormerna.  

I utdrag 29 diskuterar eleverna vilka grupper förutom samerna som vill ha 
egna skolor. Någon i gruppen föreslår att kristna vill ha egna skolor för att lära 
sig mer om bibeln. Elham, som antecknar gruppens åsikter, söker de andras 
bekräftelse på att hennes stavning av ordet bibel blivit korrekt. Det problem som 
görs explicit verkar först vara en stavningsfråga men det visar sig att eleverna 
söker efter den morfologiska formen för bibel i bestämd form. Tre olika förslag 
aktualiseras: bibeln, biblen och bibelen.  
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Utdrag 29 Bibeln (S3) 
 
1 Elham: � stavar man bibeln så? ((pekar på papperet)) 
2 Siri:   ja=  
3 Hannah:� =biblen. 
4 Elham:  bib-= ((suddar, skriver)) 
5 Andrea:� =be::l::en 
6 Elham: ((skriver)) 
7 Andrea: bi be l en  ((följer anteckningarna, läser högt)) 
8        biblen ja:a ja:a. ((läser i uppgiftsbladet)) 
9     de va [h  
10 Elham:       [okej börjar vi på femman 
11 Hannah: ja:a 
12 Siri:   mm 

När Elham pekar på sin formulering och frågar om hon stavat bibeln rätt (r. 1) 
initierar hon ett problem med stavning. Hennes fråga tyder på att hon har försökt 
att stava ordet själv och att hon vill att de andra ska intyga riktigheten i hennes 
förslag. Siri godkänner det (r. 2) men Hannah invänder nästan samtidigt med en 
korrigering av bibeln till biblen (r. 3). Elham accepterar korrigeringen genom 
att sudda (troligtvis den andra delen av ordet), skriva och samtidigt läsa upp den 
första delen av ordet: bib- (r. 4). När Elham skriver, suddar och samtidigt läser 
upp det hon skriver gör hon sitt skrivande publikt vilket ger de andra möjligheter 
att komma med bidrag anpassade till den framväxande formuleringen.  

Det blir Andrea som i nästa steg producerar en fortsättning på Elhams 
påbörjade men avbrutna formulering med be::l::en (r. 5). Hon följer med i 
Elhams skrivande och upprepar sin föreslagna form bi be l en (r. 7). När 
hon sedan läser upp det som Elham har skrivit (r. 8) är det biblen som har 
blivit antecknat, i enlighet med Hannahs tidigare formulering. Andreas förslag 
har ignorerats och hon fortsätter inte att driva det vidare. Hon tillstyrker det som 
Hannah sagt och Elham antecknat genom att yttra ja:a ja:a (r. 8) och i 
nästa steg börjar hon att läsa vidare i uppgiftstexten (r. 8). Elham leder arbetet 
över till nästa uppgift: okej börjar vi på femman (r. 10) vilket 
Hannah och Siri uttrycker sitt samtycke till (r. 11–12). Ur elevernas synvinkel är 
problemet således löst: de är så mycket överens att de går vidare till nästa 
uppgift. Med ett perspektiv utifrån kvarstår problemet: elevernas samspel har 
resulterat i en språkligt felaktig böjningsform.  

7.5 Språkfrågor i ett ämnessammanhang
I de här undersökta episoderna använder, undersöker och upptäcker eleverna 
språket som ett led i att nå gemensam förståelse under arbetet med sina 
ämnesinriktade uppgifter. De problem som uppmärksammas tydliggör vad som 
räknas som språkliga kunskaper bland eleverna i de här klasserna samtidigt som 
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deras förhandlingar också informerar om vilka språkliga områden som de är i 
färd med att utforska och tillägna sig.  

Sett ur ett lingvistiskt perspektiv omfattar de fenomen som eleverna gör 
explicita i stort sett språkets hela grammatiska spektrum: lexikon, syntax, 
morfologi, fonologi samt ord- och textbildning. Vidare tydliggör eleverna spe-
cifikt skriftspråkliga fenomen som stavning, bokstavsutformning, textorgani-
sation, stilistiska val samt sammanfattningar och sammanställningar av syn-
punkter. Språkliga problem löses med få undantag under pågående samtal i 
samma ögonblick som de görs till problem. De språkliga frågor som eleverna 
etablerar och reder ut har således omedelbar anknytning till deras praktiska och 
situerade språkanvändning.  

Det är tydligt att eleverna under de här pågående smågruppsaktiviteterna 
tillsammans utforskar olika sidor av det språk som de använder i skolans 
ämnesundervisning. Elevernas språkliga problemlösningar kan därmed ses som 
konkreta exempel på skol- och kunskapsrelaterad språkanvändning sådan den 
manifesteras i elevers pågående interaktion.  
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8 Sammanfattning och diskussion 
I föreliggande studie beskrivs hur elever i mångfaldens klassrum tillsammans 
löser språkliga problem som de aktualiserar under smågruppsaktiviteter i SO-
undervisningen. Syftet med analysen är att ge en inblick i elevernas problem-
lösningsprocesser för att därigenom kunna bidra till förståelsen av det språkliga 
lärandets villkor i de undersökta klasserna. Med sociokulturell teori som grund 
och med CA som analysmetod undersöks elevernas meningsskapande och deras 
sociala samspel vid tillfällen av språkligt inriktad problemlösning. Undersök-
ningen utgår från uppfattningen att språkligt lärande har sitt ursprung i socialt 
konstituerad kommunikativ praktik och kan undersökas med hjälp av de 
samtalsdrag som kan observeras i elevernas interaktion (Hall & Verplaetse 
2000, Donato 1994).  

8.1 Utgångspunkter för analys 
Sociologisk samtalsanalys (Sacks et al. 1974) tillämpas i studien för att förstå 
kommunikationsprocesser med relevans för andraspråksforskningen. Studien 
bygger på frågor som anknyter till tidigare andraspråksforskning och den har 
föregåtts av en inledande undersökning av klasserna där uppgifter samlats in 
med etnografiska metoder i form av språk- och kunskapsbedömningar, fråge-
formulär och observationer (Gröning 2003). Min tidigare förankring i andra-
språksforskningen och mina förhandskunskaper om sammanhangen i klasserna 
har styrt urvalet av samtalshändelser till språkrelaterade episoder och kategori-
seringen av samtalsdeltagarna som första- och andraspråkstalare. Mina för-
handskunskaper har fått inflytande över studiens utformning men jag har 
samtidigt strävat efter att grunda analytiska iakttagelser i konkreta och 
observerbara samtalshändelser. Med CA-analys tillförs fördjupade kunskaper 
om klasserna: i elevernas interaktion tydliggörs ett deltagarperspektiv på sam-
spelet mellan elever i mångfaldens klassrum. 

Analysen bygger på inspelningar av smågruppssamtal i vilka språkrelaterade 
episoder (Swain 1998:70) har identifierats och transkriberats för närmare stu-
dium. I de här episoderna uppmärksammar och löser eleverna språkliga pro-
blem, vilket gör episoderna intressanta att studera ur perspektivet språkligt 
lärande. Inspelningarna och transkriptionerna är underlag för detaljerat studium 
av hur språklig problemlösning realiseras i elevernas interaktion. Med turtag-
ningsanalys följs hur eleverna steg för steg gör problemen explicita och löser 
dem samtidigt som de förhandlar om sitt eget och om andras deltagande. Studiet 
av hur eleverna gör när de tillsammans skapar förståelse kring språkliga problem 
ger på samma gång en inblick i deras lärprocesser (Swain 1995:142).  

Den här genomförda analysen ger ögonblicksbilder av de socialt organiserade 
och kollaborativt producerade processer som formar elevernas lärande men den 
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ger ingen information om elevernas långsiktiga språkutveckling. För att kunna 
mäta vad eleverna lärt sig av att delta i smågruppsaktiviteterna hade andra 
analysmetoder varit lämpligare, t.ex. för- och eftertest som kunde visa om 
eleverna utökat sitt ordförråd eller sin grammatiska behärskning från ett tillfälle 
till ett annat. Språkrelaterade episoder har undersökts för att få svar på med vilka 
samtalspraktiker eleverna etablerar och löser språkliga problem, hur elever med 
olika språkbakgrund deltar i problemlösningarna samt vilka språkliga frågor 
eleverna aktualiserar och engagerar sig i att lösa under arbetets gång.  

8.2 Samtalspraktiker  
Studiens grundläggande fråga är med vilka samtalspraktiker eleverna skapar 
mening i episoder av språklig problemlösning. Episoderna har undersökts som 
reparationssekvenser (Schegloff et al. 1977) där eleverna reder ut problem som 
rör språkets betydelse och användning. Analysen visar att eleverna orienterar sig 
mot reparationspraktiker i form av frågor och svar, ordsökningar samt 
korrigeringar. I fråga/svar-sekvenser inleder en elev i gruppen en reparation med 
en fråga varvid reparationen fullföljs med en kamrats svar på frågan. Vid 
ordsökningar avbryter en elev ett yttrande innan det nått en möjlig slutpunkt i 
sökande efter ett ord eller uttryck som i nästa steg produceras av någon av 
gruppkamraterna. Vid korrigeringar inleds reparation genom att någon pekar ut 
ett problem i en kamrats muntliga eller skriftliga yttrande varvid problemet 
rättas till av någon annan än den som producerat problemet. De här samtals-
praktikerna, som står för olika slags socialt samspel, är elevernas gemensamma 
resurser för att uppdaga och lösa problem med språklig förståelse och språklig 
produktion.  

I de uppgifter som förelagts eleverna finns inga direkt språkliga frågor 
angivna (möjligen med undantag för uppgifter inom deltemat ”Det samiska 
språket”) utan de frågor som görs explicita är elevernas egna, sådana som de 
själva tydliggör och löser för att kunna gå vidare med sina uppgifter. Genom att 
följa elevernas utbyte i reparationssekvenserna framgår det att de tar språkliga 
problem på allvar och att det är legitimt att engagera sig i språkfrågor i de här 
klasserna. Eleverna uppdagar missförstånd, rättar till felaktigheter och engagerar 
sig i att uttrycka sig passande och precist. De problem som uppmärksammas blir 
oftast lösta genom att eleverna fullföljer reparationerna tills något slags 
gemensam förståelse har nåtts. Det tyder på att språklig förståelse är väsentligt 
för att elever ska kunna delta i och samarbeta om uppgifter i skolans 
ämnesundervisning. 
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8.2.1 Språklig assistans och lärandestöd 

De observerade samtalspraktikerna visar att elever kan vara språkliga resurser 
för varandra under ämnesinriktat smågruppsarbete. När någon i gruppen tar 
initiativ till språklig problemlösning avbryts pågående aktivitet, eleverna 
konstruerar språkliga kunskaper tillsammans och ger varandra det stöd eller den 
assistans som eftersöks: frågor besvaras, ordsökningar fullföljs och rättelser 
utreds innan arbetet i grupperna går vidare. Med ett vygotskyperspektiv kan 
elevernas gemensamma reparationsarbete beskrivas som tillfällen där mer 
kunniga elever bidrar med lärandestöd till mindre kunniga kamrater (Donato 
1994). Det betyder att elever som tillsammans utformar språkliga lösningar på 
klassrumsuppgifter ”are able to scaffold each other quite effectively through the 
use of a variety of interactive strategies that apperar to be sensitive to the ZPD” 
(Lantolf 2000:84). 21

När man följer elevernas problemlösningar steg för steg framkommer det att 
deras språkarbete är omedelbart och praktiskt betingat. Språklig assistans 
produceras i samma ögonblick som kunskaper efterfrågas och de frågor som 
aktualiseras härrör från elevernas pågående språkanvändning. Det betyder att 
språkliga mönster tydliggörs under språklig praktik som ett led i elevernas 
meningsskapande kring uppgifterna. Elevernas språkarbete skiljer sig därmed 
från den typ av lärarledda språkförklaringar där problem uppmärksammas och 
rättas till först i efterhand eller där språkregler belyses med abstrakta språkliga 
kategorier. 

8.2.2 Vardagliga praktiker 

I en genomgång av olika slags klassrumssamtal beskriver Markee (2000:68 ff.) 
elevers samtalspraktiker under smågruppssamtal som näraliggande vardags-
samtalets praktiker. Det överensstämmer med de här undersökta samtalen där 
eleverna orienterar sig mot turtagnings- och reparationspraktiker som är grund-
läggande i vardagliga samtal (Schegloff et al. 1977). Det går inte att urskilja 
något bestämt turtagningssystem som i lärarledda klassrumssamtal (se t.ex. 
Mehan 1979 och Sinclair & Coulthard 1975) utan vem som helst av eleverna 
kan initiera ett reparationsarbete och vem som helst kan bidra till att repara-
tionen fullföljs. Vidare hör frågor och svar samt ordsökningar till vardags-
samtalets reparationspraktiker och när det gäller korrigeringar orienterar sig 
eleverna i viss utsträckning mot den preferens för självkorrigering som befunnits 
vara förekommande i vardagliga samtal (Schegloff et al. 1977). Samtalen är 
uppgiftsbaserade och förs inom skolan som institution men elevernas interaktion 
kan alltså förstås som vardagligt samtalsutbyte. Så förhåller det sig även i andra 

                                           
21 ZPD; the zone of proximal development (den närmaste utvecklingszonen), Vygotsky 1978, 1986. 

76 



 

smågruppssamtal i skolan där elever samtalar utan utan vuxen ledare (se Garme 
1990, Garme & Thelander 1989 och Olsson 2003). 

Samtalsavsnitten tydliggör hur elever interagerar i uppgiftsorienterad 
interaktion under arbete med ämnesinriktade skoluppgifter. De språkliga 
fenomen som görs explicita rör ämnesrelevanta ord och uttryck samt skrift-
språksfrågor som framkallas när eleverna formulerar sitt tal i skrift. De löser 
således problem som har att göra med skol- och kunskapsrelaterad språk-
användning med hjälp av vardagliga samtalspraktiker. Det väcker frågor om vad 
som menas med skol- och kunskapsrelaterad språkanvändning och hur sådan 
språkanvändning manifesteras i elevsamtal. I andraspråkslitteraturen ställs 
vardaglig språkanvändning ofta i motsats till kunskapsrelaterad språkanvänd-
ning (academic language) (Cummins 2000). Kunskapsrelaterad språkanvänd-
ning beskrivs som en särskild diskurs karakteriserad av högkognitiva tanke-
processer, komplexa språkfunktioner och avancerade kommunikationsfärdig-
heter tillämpade i kontextreducerade situationer (ibid.:70–71). 

Den här studien gör inte anspråk på att undersöka elevernas tankeprocesser 
och inte heller språkfunktioner i deras tal utan den är inriktad mot elevernas 
interaktionella samspel. I det här samspelet blir det tydligt att skol- och kun-
skapsrelaterad språkanvändning konstitueras med vardagliga samtalspraktiker. 
Det innebär att elevernas turer är relativt korta och består av enkla syntaktiska 
strukturer samt att deras samtalsutbyte är kontextualiserat i den mening att 
samtalsturernas sekventiella omgivning är betydelsefull för meningsskapandet. 
Det tyder på att vardagligt samtalsutbyte är en resurs för elevers lärande och att 
det kan vara befogat att frångå en strikt uppdelning mellan vardagligt och 
kunskapsrelaterat språk i studiet av klassrummets lärprocesser. 

8.3 Elever med olika språkbakgrund  
Språkrelaterade episoder har vidare undersökts för en beskrivning av elevernas 
deltagande. Det framgår att det finns elever som inte deltar med direkta samtals-
bidrag i de undersökta episoderna. Det är naturligt i gruppsamtal där deltagarna 
medverkar på olika sätt: vissa producerar observerbara samtalsbidrag, andra 
deltar genom att lyssna och iaktta (Linell 1990). Vidare framgår det att när 
elever engagerar sig i språklig problemlösning, som de här undersökta episoder-
na omfattar, riskerar de att demonstrera bristande språkförståelse och att utsätta 
sig för kamraternas kommentarer och tillrättavisningar. Det kan vara ytterligare 
en förklaring till att alla elever inte deltar aktivt med samtalsbidrag. 

8.3.1 Experter och nybörjare 

Elevernas deltagande i språkligt reparationsarbete kan i viss mån förstås mot 
deras bakgrund som första- och andraspråkstalare. Det är gruppernas andra-
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språkstalare som tar initiativ till språklig problemlösning genom att ställa frågor 
och inleda ordsökningar. När andraspråkstalarna tar sådana initiativ deltar de 
med nybörjarhandlingar där de efterfrågar kamraternas expertis och de som ger 
respons på initiativen medverkar som experter som bidrar med de efterfrågade 
kunskaperna. Av analysen framgår det att både första- och andraspråkstalare 
bidrar med sådan expertis.  

I korrigeringssekvenserna finns ett liknande mönster som kan ha samband 
med elevernas språkbakgrund. De korrigeringsinitiativ som tas är entydigt 
riktade mot andraspråkstalare samtidigt som både första- och andraspråkstalare 
bidrar till att fullfölja korrigeringarna. Det betyder att det bara är andra-
språkstalare som får rättelser riktade mot sig medan både första- och andra-
språkstalande kamrater medverkar till att utreda och fullfölja rättelserna. Andra-
språkstalande elever är således inte en homogen grupp som alltid deltar med 
nybörjarhandlingar utan de medverkar i språkligt inriktade problemlösningar 
både som nybörjare och experter. Det är däremot sällsynt att förstaspråkstalande 
elever ställer språkligt inriktade frågor, inleder ordsökningar eller rättar varandra 
när det gäller språkfrågor. Förstaspråkstalarna får därmed mer entydiga roller 
som experter i episoder av språklig problemlösning. 

8.3.2 Andraspråkstalare 

Andraspråkstalarna är elever som håller på att lära sig svenska, av vilket följer 
att vissa ämnesrelaterade ord och uttryck kan vara obekanta för dem och att de 
ibland är osäkra när det gäller skriftspråkets former (Gröning 2003). I de 
undersökta samtalsavsnitten finns det emellertid inga tecken på att andra-
språkstal automatiskt leder till tvetydligheter, missförstånd eller på annat sätt 
utgör hinder för elevernas kommunikation. Typiska uttryck för andraspråkstal 
produceras vid olika tillfällen utan att eleverna fäster uppmärksamhet vid det. 
Det betyder att eleverna i de här klasserna inte söker efter språkliga felaktigheter 
hos varandra som en aktivitet i sig. De reparerar språkliga frågor bara när det 
krävs för deras gemensamma meningsskapande i uppgiftsarbetet. 

I linje med tidigare andraspråksstudier (Gardner & Wagner 2004:16) visar 
den här studien att andraspråkstalarna medverkar som kompetenta samtals-
deltagare som använder sina lingvistiska och kommunikativa resurser för att ta 
del i uppgiftsarbetet och för att få tillgång till språkliga kunskaper. I de 
undersökta fråga/svar- och ordsökningssekvenserna begär andraspråkstalarna 
aktivt hjälp och får oftast den hjälp de efterfrågar av kamraterna. När andra-
språkstalarna inleder språkligt reparationsarbete får de inte bara inflytande över 
interaktionens förlopp utan de påverkar samtidigt själva förutsättningarna för sitt 
språkliga lärande. Andraspråkstalarnas reparationsinitiativ definierar på samma 
gång deras språkliga utvecklingsområden och man kan anta att de verkar inom 
sina utvecklingszoner (Vygotsky 1978-1986) när de utforskar språkliga frågor i 
samarbete med kamraterna. 
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8.3.3 Samspel under ytan 

I språkrelaterade episoder samarbetar eleverna om språkliga problem men deras 
samarbete inbegriper inte enbart förhandlingar om språkliga fakta. Eleverna tar 
samtidigt del av ett socialt utrymme där frågor om språklig expertis och makt 
står på spel. De här aspekterna av elevernas interaktion kommer sällan till 
uttryck i direkta kommentarer utan de konstitueras under ytan och blir tydliga 
framför allt i elevernas deltagande i samtalens turtagning. När man följer elever-
nas yttranden tur för tur framträder ett samspel om rätten att ställa frågor, att 
bidra med språklig expertis, att korrigera andras yttranden och att utöva makt 
genom att hävda tolkningsföreträde (se även avsnitt 8.5.1). 

Ett sådant samspel blir observerbart i episoder där andraspråkstalare ställer 
språkligt inriktade frågor och får svar som följs av tilläggsinformation i form av 
extra förklaringar. I de här fallen produceras information som frågeställaren inte 
har efterfrågat, vilket kan vara uttryck för ett slags mottagaranpassning där den 
som frågar förmodas behöva veta mer än hon eller han frågat om (Linell & 
Luckman 1991:17). Andraspråkstalare som ställer frågor blir i de här fallen 
behandlade som mindre kunniga deltagare som får motta övertydlig information 
och extra förklaringar av kamrater som tar rollen av språkliga experter. 

Även i korrigeringssekvenserna, där andraspråkstalare blir rättade av sina 
kamrater, tydliggörs ett samspel om makt och status. Rättelser bemöts på olika 
sätt: med acceptans, med ifrågasättande, motstånd eller avvisande. Andraspråks-
talarna accepterar alltså inte alltid okritiskt och tacksamt kamraternas expert-
bidrag utan ifrågasätter rättelserna på olika sätt. I de här samtalsavsnitten tydlig-
görs att elevernas reparationer sträcker sig utöver ett problemfritt utbyte mellan 
dem som kan och dem som inte kan. Som Mehan (1998) har påpekat känne-
tecknas utbytet mellan experter och nybörjare i stället av ett mer sammansatt 
samspel där motstånd, konflikter och makt kan komma till uttryck. 

I vissa av korrigeringssekvenserna blir det tydligt att reparationer inte bara 
handlar om att rätta till fel eller missförstånd (Schegloff et al. 1977). Med 
reparation som medel kan eleverna också hävda tolkningsföreträde och vetorätt 
när det gäller vad som ska antecknas som gruppens svar. Det kan observeras i 
samtal 5 (utdrag 24–27) där uppgiftens innehåll leder till att eleverna orienterar 
sig mot sina språkliga identiteter när de ska komma överens om skriftliga svar. 
Formuleringar som rättas till har i de här fallen inte att göra med språkliga 
felaktigheter utan tydliggör skillnader i elevernas olika erfarenheter av att vara 
en- eller flerspråkiga. Korrigeringsarbetet resulterar i att förstaspråkstalare 
hävdar och driver igenom ett enspråkigt perspektiv på de uppgifter eleverna är 
engagerade i.  
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8.4 Språkliga fenomen som uppmärksammas 
I språkrelaterade episoder tydliggörs inte bara hur eleverna går tillväga när de 
löser språkliga problem utan också vilka språkfrågor de uppmärksammar och 
löser för att skapa mening och förståelse under smågruppsarbetet. De språkliga 
frågor som eleverna aktualiserar har inte formulerats i förväg av läraren utan de 
representerar elevernas egna problem. Det innebär att i språkrelaterade episoder 
omtolkar eller utvidgar eleverna de uppgifter de fått sig förelagda. När man 
undersöker lärandets omständigheter räcker det således inte med att studera de 
uppgifter eleverna arbetar med och hur de är utformade (task-as-workplan) utan 
man behöver framför allt undersöka hur uppgifterna realiseras i elevernas 
interaktion (task-in-progress) (Seedhouse 1997:573). Med inspelningar och 
transkriptioner av interaktionella praktiker får man underlag för en sådan analys 
och kan grunda iakttagelser om undervisningen på konkreta samtalsdata. 

I de här undersökta avsnitten framkallas språklig problemlösning i samband 
med att eleverna högläser uppgifterna, samtalar om dem eller skriver texter om 
ämnesinnehållet. En betydande del av reparationerna är inriktade mot betydelse 
och användning av ämnesspecifika ord och uttryck med anknytning till det 
aktuella arbetsområdet. Andra reparationer avser skriftspråksfrågor som upp-
märksammas när gruppens gemensamma svar antecknas. I reparationer där 
skriftspråksformuleringar aktualiseras blir det tydligt att skriftspråksfrågor 
väcker elevernas engagemang. De övervakar noggrant sekreterarens pågående 
anteckningar och producerar bidrag som är anpassade till den framväxande 
texten. Sådana tillfällen, när talet är integrerat med läs- och skrivaktiviteter, ger 
en inblick i hur eleverna tillsammans konstruerar litteracitet. 

8.5 Smågruppsarbete och lärandets omständigheter 
Smågruppsarbete är i dagens skola en framträdande undervisningsform som 
framhålls som språkutvecklande särskilt i andraspråkssammanhang (Lindberg 
1996, 2004). Det är dock ingen enhetlig undervisningsform eftersom små-
gruppsarbete kan ordnas enligt olika principer, omfatta olika slags uppgifter och 
realiseras på olika sätt av eleverna. Smågruppsarbetets organisation och struktur 
har visserligen inflytande över hur elevernas aktiviteter utvecklas men det är 
först i det interaktionella samspelet som lärprocesserna blir synliga. Med samma 
resonemang har jag i den här genomförda studien ägnat liten uppmärksamhet åt 
smågruppsaktiviteternas yttre ramar och i stället riktat intresset mot elevernas 
interaktion. I det följande sammanfattas några övergripande iakttagelser som kan 
bidra till förståelsen av hur språkliga lärprocesser manifesteras i elevers små-
gruppssamtal.  
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8.5.1 Språkanvändning och socialt samspel 

Om man tar fasta på de språkliga dimensionerna i elevernas kunskapsarbete kan 
man dra slutsatsen att de här undersökta smågruppsaktiviteterna främjar språk-
ligt lärande. Andraspråkseleverna samtalar med målspråkstalande kamrater i 
samtalssituationer där det finns tillfällen till rik och varierad språkanvändning. 
Eleverna får möjligheter att ställa sina egna språkligt inriktade frågor och de 
hjälper varandra att nå godtagbara lösningar. Deras samtalsutbyten kan beskri-
vas som dialogiska, utforskande utbyten där eleverna konstruerar språkliga kun-
skaper tillsammans. De texter och uppgifter som eleverna arbetar med är inte 
förenklade eller tillrättalagda för att passa språkliga nybörjare utan eleverna 
deltar med hjälp av varandra i språkligt krävande uppgifter där de läser, disku-
terar och skriver ämnesinriktade texter. Elevernas uppgiftsorienterade interak-
tion pekar på att deras aktiviteter är både språk- och kunskapsutvecklande. Små-
gruppsarrangemang i ämnesundervisningen kan alltså leda till innehållsbaserad 
språkträning där språkutveckling och ämneslärande är delar av samma process 
(Gibbons 2002). 

Om man ser till det sociala samspelet blir bilden mer komplicerad. Eleverna 
förhandlar inte bara om språkets formella detaljer utan det pågår samtidigt ett 
samspel om makt och motstånd som förs med subtila medel under samtalets yta. 
I det här samspelet förhandlar eleverna om roller och identiteter som experter 
och nybörjare: om rätten att fråga, att svara, att korrigera samt att hävda tolk-
ningsföreträde och vetorätt. Det finns tecken på att andraspråkstalarna i det här 
samspelet blir behandlade som nybörjare och att deras erfarenheter av att vara 
flerspråkiga blir marginaliserade. Man kan alltså inte ta för givet att elever under 
smågruppsarbete lyssnar på varandras åsikter och gör sina perspektiv gällande 
på lika villkor. För att förstå elevers gemensamma meningsskapande vid 
språklig problemlösning räcker det således inte med att undersöka hur yttranden 
blir till språkligt inflöde eller utflöde i elevernas interaktion (Swain 1995:142). 
Man behöver också beakta det sociala samspel som, enligt sociokulturell teori, 
är grundläggande i delade förståelseprocesser och som bidrar till att forma 
omständigheter för lärandet (Mehan 1998).  

8.6 Fortsatta studier av andraspråksamtal i klassrummet 
Den här genomförda studien omfattar en relativt liten databas med få deltagare 
och ett begränsat antal analyserade samtalsepisoder. Studien kan därmed be-
traktas som en fallstudie där exempel på interaktion, i det här fallet på små-
gruppsinteraktion i klassrummet, beskrivs. Studien kan få ökad relevans om den 
kompletteras med jämförande studier som omfattar andra deltagare och andra 
interaktionstillfällen (Peräkylä 1997:214). För att få en mer sammansatt bild av 
språkliga lärprocesser i flerspråkiga sammanhang skulle de här redovisade 
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resultaten kunna jämföras med språklig problemlösning i lärarledda samtal och i 
kamratsamtal utanför klassrummet. 

Inspelningar och transkriptioner är här underlag för studium av elevernas 
meningsskapande och av samspelsprocesser som ibland förs under samtalets yta. 
Som tidigare nämnts har jag varit noggrann vid inspelningar och transkriptioner 
för att kunna fånga både verbala och extra-verbala detaljer i elevernas interak-
tion. Under analysens gång har det blivit tydligt att en del av det interaktionella 
sammanhanget ändå har hamnat utanför upptagningen. Som Peräkylä (1997) 
påpekar kan skrivna texter ha betydelse för hur samtal organiseras vilket är fallet 
i föreliggande undersökning där både de förelagda uppgiftstexterna och 
elevernas egenproducerade texter blir relevanta för interaktionens förlopp. Med 
den inspelningsteknik jag använt har jag inte kunnat fånga hur eleverna orien-
terar sig mot de här texterna i de aktuella interaktionsögonblicken. Vid inspel-
ningar av elevers smågruppssamtal rekommenderas därför att en särskild 
kamera, som kan fånga detaljer i samspelet mellan tal och text, placeras rakt 
ovanför smågruppernas bord. 

I studien beskrivs bara glimtar av elevernas aktiviteter men den visar 
interaktionella fenomen värda att utforska vidare när det gäller samtal, 
interaktion och språkligt lärande. Lärprocesser visar sig vara sammanvävda med 
sociala samspelsprocesser i elevernas samtal och hur sådana mångskiftande pro-
cesser konstitueras bland deltagare i dagens mångfaldsskola är ett i stort sett 
outforskat område. Genom att undersöka sådana processer kan forskare och 
lärare få ökad förståelse för vad det innebär att vara andraspråkselev i skolans 
ämnesundervisning.  

Med ett vidare perspektiv kan interaktion på klassrumssamtalets mikronivåer 
sättas i samband med interaktionsprocesser på samhällets makronivåer (Mehan 
1991). En fråga för sådana studier är hur historiskt, kulturellt och politiskt 
betingade skillnader mellan samhällets minoritets- och majoritetsgrupper kom-
mer till uttryck i olika slags samtalshändelser bland deltagare i mångfaldens 
klassrum. 
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Appendix: Transkriptionssystem 
Samtalsutdragen i föreliggande studie återges med ett transkriptionssystem som 
utvecklats inom sociologisk samtalsanalys (Ochs et al. 1996:461–465). Tran-
skriptionssystemet används här i en något förenklad tillämpning som är anpas-
sad till studiens utgångspunkter och syfte. 
 
[ 
 

överlappande, samtidigt tal  
 

= 
 

sammanlänkade talturer utan hörbart uppehåll  
 

(.) 
 

paus: både mikropauser och längre pauser 

. 
?  
, 

fallande intonation 
stigande intonation  
jämn, fortsättningsintonation   
 

: förlängt ljud: ju längre ljud desto fler kolon  
 

- avbruten tur 
 

nej, nej  
 

betoning, emfas 
  

NEJ  
� 

hög röststyrka i förhållande till omgivande tal (versaler) 
låg röststyrka i förhållande till omgivande tal 
 

� 
� 

ordbetoning: stigande respektive fallande intonation 
 

<långsamt tal> 
>snabbt tal< 

talhastighet i förhållande till omgivande tal 
 
 

h 
(h) 
.h 

andning eller skratt 
hörbar andning inom ett ord 
hörbar inandning 
 

((skriver)) transkriberarens kommentar till eller beskrivning av något i samtalet 
 

(se ex)        transkriberarens återgivning är osäker  
 

(     ) talet återges inte  
 

X talaren identifieras inte 
 

� 
 

yttrandet är centralt i analysen 
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